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Отъ издателя. 

Богатство матеріала и тщательность его обработки доставили 

книгѣ Шмальфельда выдающееся мѣсто среди небольшаго ко¬ 

личества крупныхъ пособій по изученію латинской синонимики 

Опредѣленія понятій нерѣдко достигаютъ у Шмальфельда весь¬ 

ма, большой синтетической силы; тонкіе оттѣнки, при строгомъ 

анализѣ и искусномъ сопоставленія, получаются въ ясномъ, от¬ 

четливомъ изображеніи; многочисленныя ссылки на авторитет¬ 

ныя имена фшдологовъ и лингвистовъ даютъ возможность изу¬ 

чающему освѣтить дѣло еще въ большихъ подробностяхъ; всѣ 

толкованія поясняются множествомъ примѣровъ изъ писателей, 

преимущественно изъ Цицерона и Цезаря 

Капитальный трудъ Шмальфельда представляется весьма по¬ 

лезнымъ какъ для высшихъ, такъ и для среднихъ учебныхъ за¬ 

веденій, а также для составителей словарей н грамматикъ, 

вслѣдствіе чего покойный переводчикъ не рѣшился передѣлы¬ 

вать его и ограничился полнымъ переводомъ, полагая, что этотъ 

переводъ кромѣ того облегчитъ примѣненіе синонимики по 

ІНмальфельду къ современнымъ требованіямъ русскихъ гимназій 

Книга Шмальфельда состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) имена 

и глаголы 2) предлоги, 3) нарѣчія и союзы. 

Переводъ, сдѣланъ съ 4-го изданія (АІІепЬпг§, 1869). 
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Имена и глаголы 

1. Т)отт, аесіеѳ, іесіит, саза, іидигтт, іпвиіа, йотісіітт, 

ЫЫіаііо. тапзіо, шЫ5, сшіфсіит, тоіез. 

Вотиз ') значитъ домъ, въ смыслѣ мѣста, гдѣ извѣстная 
семья съ своей святыней и прислугой у себя, дома,—■ и поэто¬ 

му ни зданіе общественное, какъ напр. дума или ратуша (са¬ 

па), ни строенія, которыми извѣстный римлянинъ владѣетъ 
въ деревнѣ 2), не могутъ быть названы сіоіниз. Нужды нѣтъ, 

что у поэтовъ значеніе слова сіошиз бываетъ и шире: насто¬ 

ящій смыслъ этого слова видѣнъ не только изъ сіотит и сіоті, 
которыя часто значатъ: къ себѣ, на родину, домой, у себя, на 
родинѣ, дома; ной изъ того, что нерѣдко сіоншй, домъ, значитъ 
прямо семейство, ІатіЗіа, да и изъ словъ: (Іотісіітт, сіоші- 

іш8. (ІотезГісий. Но аесіев въ единств, числѣ собств. зн. вся¬ 

кое строеніе о четырехъ стѣнахъ съ кровлей и притомъ съ 
одною только жилою комнатою, слѣд. домъ небольшой, а кро¬ 

мѣ того, еще бываетъ синонимомъ съ іетрішн, см. § 3. Въ 
смыслѣ (1 от не слово аесіез во время Дидероново почти не 
встрѣчается, а говорится такъ въ рі., аесіез, аесііііт: этимъ 
послѣднимъ словомъ паз. строеніе въ нѣсколько комнатъ безъ 
спеціальнаго оттѣнка постояннаго помѣщенія семейства, жилья. 

Это значеніе видно и изъ словъ аеііііісаге и аесіШсіиш ■*)• по¬ 

слѣднее значитъ всякое строеніе. Уменьшительнаго отъ <1отш 

') Но корню оор.с;, отъ оіо-ъ, ко смыслу Ліаи 
*} Си. ѵіЦа. 

г) Большое, очень крѣпкое, высокое н просторное строеніе будетъ тоіез. 

Моіез ргоріпіііт ппЫЬпч ягсіпів. Ног. 
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нѣтъ, но есть отъ аейев — аейіеиіае. агиіп. Слова въ смыслѣ 
палаццо, двореиъ ’), въ классическое время нѣтъ; надобно пе¬ 

реводить его словами йопшв и аейев съ разными эпитетами, 
либо выражать описательно. Сава наз. хижина, избушка. не¬ 

большое, мелкое жилье, да еще и просто шалашъ, только прі¬ 

ютъ отъ непогоды: это же значитъ и іицигіи т, отъ іе§о; 

но іесіиш, отъ того же глагола, употребляется въ смыслѣ 
йоіпив нли аейев, только съ болѣе или менѣе замѣтнымъ от¬ 

тѣнкомъ надежнаго, вѣрнаго пріюта, безопаснаго уюлка. Іпви- 

Лае называлось нѣсколько совмѣстныхъ квартиръ, и для этого 
бывали либо отдѣльныя строенія, либо пристройки къ йопшв 
или къ аейев; онѣ отдавались въ наймы мастеровымъ, разно- 

щикамъ и подобнымъ людямъ: чтобы лучше можно было ви¬ 

дѣть разныя мастерскія жильцовъ п легче было пройти къ 

нимъ, для этого ішиіае строились такъ, чтобы, на манеръ 
острова, около нихъ со всѣхъ сторонъ были либо улицы, либо 
открытыя площади. 

Ботісіііит есть всякое мѣсто, гдѣ отецъ семейства съ сво¬ 

ей семьей, прислугой и святыней постоянно живетъ и гдѣ онъ 
хозяинъ. 8ейев, сидѣнье, мѣстопребываніе, наз. мѣсто, гдѣ из¬ 

вѣстный человѣкъ выбираетъ для себя осѣдлость, а звѣрь ло¬ 

говище, слѣд. гдѣ для человѣка Йошісііішп, для звѣря сиЪііе. 

Ботісіііит и вейев употребляются и въ переносномъ смыслѣ, 

какъ русскія слова: мѣсто, пунктъ, главный пунктъ, точка 

опоры, основаніе, родина, источникъ, рудникъ. НаЬііаііе наз. 

помѣщеніе, жилье, особенно наемное, тапвіо временное при¬ 

станище, особенно ночлежная квартира, пріютъ на ночь, 

ночлежный домъ ). І)отт теа іііа ргоре іоіа ѵасиа екі, ѵіх 

рагв аейгит теагиш Йесіта ай Саіиіі рогіісит ассеввіі. Сіе. 

Бот. 44. Ботив атоепііав поп аесіі/гсіо, вей вііѵа сопвіаЬаі. 

К ер. Аіі. 13. АЬвоІиішп іпѵеііі іп аейіЪт іиів Іесіит. Сіе. 

Биіпі. 1г. 3, 1. АѵАЦісіит еігситйаіит еві вііѵа, иі і'еге випі 

*, Сличи § 37. 

■) Что конкретное значеніе произошло изъ отвлеченнаго, это видно изъ 
окончанія слова. 



йшісіііа ОаНогшп. Саев. В. О. 6, 30. Сіаигііит, ци\ аегіен 
іп топіе Соеііо ЬаЪеЬаІ, аіщигев зиввегап* сіетоіігі еа, дио- 
гит аійіікіо оШсегеі аиврісш. Сіаисіша ргозсгірвіі іпяиіат, 
ѵепсіісііі, етіі Р. Саіригпша, со^поѵіі розіеа Сіаийішп 
аейез ргозсгіраІБзе. диаш еаі сіетоіігі зиааиа. Сіе. (Ж 3, 16. 
1іЬега§ аеЛев соиу'игаіі тітіпепіез ѵіае аидизіае. диа (іеаееп- 

сіеге асі Іо гит гех аоІеЬаі, витрвегшіі. Ьіѵ. 24, 7. Тетроге 
іііо а§гі соіі 8шЛ соеріі аЦие іп саж еі Ыдигііз йаЫІаЪапС 
Ѵагго К. К. 3, 1. Ое ірсЫз тоеиіЪицдие іІтіісаЪапі. Ілѵ. 1, 

15. Тесіа ргаеекііа сопіга Гегаз тѵепегипі. Сіе. Тиег. 1,25. 
Гимсіов еі ітиіаз атіеів апЬеропипі. 1(1. Ріп. 2, 26. Втіісі- 

Ііит іп Ііаііа АгсЫав ІіаЬиіС 1(1. Агсіі. 4. Ік/тлсіііит ітрегіі, 
§іогіае. И. Ог. 1, 23, 105. Неіѵеііі аііисі йотісШит. аііаз 
зегіез реіипі Саек. В. О. 1, 31. 8есІе$ Іихигіае. Сіе Ргоіпиі- 

§аѵй 1е§ет, (ріа тегееііез ІиіЪіШгтит атшаз сопйисіюгЩид 
йопаѵіі. Саез. В. С. 3, 21. 

2. Аесіі{ісаге, ехаесМ/ітге, зігиеге, ехзігиеге, сіисеге, ехсііаге, 

сотігшге, ропеге, сопёеге, /гтйаге, {гтектепкі дасеге■ А егЛ- 

йсаге значитъ просто строить, т.-е. или самому каменщикомъ 
либо плотникомъ дѣлать что-нибудь или заставлять другихъ 
такихъ людей дѣлать какую-нибудь савага, тоіет, корабль или 
что бы то ни было, напр. деревяннаго коня Энеева. Ехаесіійсаге 
значитъ выстраивать, сооружать, возводить, т.-е. вполнѣ 
оканчивать, выработывать (либо заставлять ок., выр.) построй¬ 

ку чего-нибудь. Бігиеге, перв. вести правильную кладку, строй¬ 

ку, а потомъ — смотря по предмету постройки и матеріалу — 

насыпать, складывать, а часто и вообще правильно размѣ¬ 

щать вещи одну на другую или одну подлѣ другой '). Въ ех- 

БІгиеге вмѣстѣ съ понятіемъ зігиеге выражается еще то, что 
предметъ, насыпанный либо складенный, еще и очень высокъ, 

и большихъ размѣровъ. СонБіпіеге то же, что зігиеге, только 
выражаетъ особенно постройку сплошную п плотную. О ка¬ 

менныхъ стѣнахъ, могилахъ и обо всемъ въ этомъ родѣ, что 
бросается въ глаза болѣе длиною, говорилось большею частію 

*) Сличи зігиез § 145 
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йііееге, а о башняхъ илп такихъ предметахъ, которые велики, 
главнымъ образомъ въ вышину, употребляли еще ехсііаге. Соп- 
сЗеге перв. только складывать, слаживать, потомъ значитъ осно¬ 

вывать, т.-е. вызывать къ существованію, къ жизни города, 
гражданскія общества, царства соединеніемъ въ извѣстномъ 
районѣ всего того, чѣмъ городамъ и пр. нужно жить и дер¬ 
жаться. Рѣже говорится это слово о такихъ вещахъ, о кото¬ 
рыхъ уже принято говорить аейШсаге либо ехзігиеге Рип- 
(іаге значитъ полатть твердое основаніе чему-нибудь, но въ 
классической прозѣ оно употребляется только метафорически, 
а въ прямомъ смыслѣ вмѣсто него говорится іітйатепіа фа¬ 
сете Е). 
О ропеге см. § 155. Аейфсаге йопиші, игЬега, ѵіііаш, сіаз- 

зет. Сіе. Саез. Кер. Сопйеге игЪеш, гедпиш, сіѵііаіет, ме- 

таф. сагтеп, ЯЬгит, а аейШсаге обо всемъ этомъ не гово¬ 

рится. Спщиіо, диой оррійипі ЬаЫепиз сопзіііиегаі зиадие 
ресииіа ехаейЩсаѵегаі, ай Саезагет Іедаіі ѵепіипі. Саез. В. 

С. 1, 15. N6 ётаѵегіз схаеАфсаге ій ориз, диой іпзШиізіі. 
Сіе. Ог. 1, 85. Мііез зігихіі а§§егеш. Тас. Зігиеге асіет. 

8іг. іпзійіаз. Сошропеге еі зігиеге ѵегііа. Сіе. І.е^аіі іит 
ехігепі, диит заііз аііііийо тигі ехзігисіа ѵійегеіиг. Кер. 

Тѣеш. 6. Мипйі езі согриз еа сопзігисіит ргорогііопе, диат 
йіхі. Сіе. Шіѵ. 5. Наес Йізсірііиа поп тойо /ипАаіа, зей 
еііат ехвігисіа езі. Ій. Кіи. 4, 1. Сіоасаз іп ТіЬегіт сіихгі. 

Ілѵ. 1, 38. Мигшн, Іоззат йисеге. 

3. Тетріит, аеАез, (апгтг, АеІиЪггтг, ееііа, засеИит, засга- 

гіит. Всякое пустое мѣсто, освященное авгуромъ съ извѣст¬ 

ными обрядами, произнесеніемъ узаконенныхъ словъ, есть Іеш- 

ріипі,—все равно, выстроено ли будетъ тутъ, или нѣтъ зданіе 
въ честь какого-нибудь бога. Далее и сотіііит, сашриз Маг- 

Ііиз. сигіа и всякое зепасиіиіп были іетріа. Но такъ назы- 

*) Слѣд. сопйеге только въ томъ отяошепіи сеть синонимъ съ иредъиду- 

вдии глаголами, что и эти послѣдніе и сопйеге часто гов. объ одинаковыхъ 
предметахъ, т.-е., строить, созидать гов. им. основывать и наоборотъ. 

О метафорическомъ употребленіи помянутыхъ глаголовъ см. примѣры. 
Сличи § 34. 



вались особенно такіе храмы, которые формально и торже¬ 
ственно были посвящены авгуромъ; а аейев, аейів ') означало 
храмъ, посвященный только какимъ-нибудь нт^інѣгаіив или и 
другимъ лицомъ, назначеннымъ для того въ роли піащвігаіщ. 
Впрочемъ аейез можетъ значить храмъ не отдѣльно само по 
себѣ, а только или съ эпитетомъ еасга, или съ род. над. име¬ 
ни бога, да потомъ въ аейев какая-нибудь часть можетъ быть 
и іегпрішп. Далѣе, такъ какъ настоящій, формальный іегпріші; 
бывалъ храмъ большой, каковъ напр. былъ національный храмъ 
на Капитолійскомъ сііѵия, а посвященный какимъ-нибудь та- 

,чІ8Ігаін8 ши кѣмъ-нибудь другимъ храмъ бывалъ невеликъ и 
авгуромъ не освященъ: поэтому подъ аейев и надобно пони¬ 

мать вообще храмъ поменьше, а подъ Іетрішп храмъ по¬ 

больше ’). Каішт ■’) наз. всякое мѣсто, посвященное какому- 

нибудь богу жрецомъ и изъятое изъ употребленія людекаго 
(«святыя мѣста»), а потомъ и построенный на немъ какой- 

нибудь храмъ, каплица, божница, моленная. Это слово упот¬ 

ребляется особенно о храмахъ не—римскихъ. ЮеІиЪгшп—если 
отъ йсіію — наз. мѣсто очистительныхъ и умилостивительныхъ 
молитвъ и жертвъ въ какомъ-нибудь іегаріига или гапшн. но 
у писателей употребляется большею частію съ такими оттѣн¬ 

ками, что всего лучше говорить его вмѣстѣ съ тѣми словами. 

СеІІа, засеіішн, васгагішн — каждое можно выразить словомъ 
капелла, часовня, божница. Сеііае были тѣ отдѣленія въ хра¬ 

махъ, гдѣ стояли віцпа боговъ, которымъ храмы были посвя¬ 

щены. Въ Капитолійскомъ храмѣ были три сеііае: Іоѵіз, Іипо- 

нІ8, Мінегѵае; въ другихъ храмахъ было только по одной, съ 
вщтнпн или 8І»па боговъ, во имя которыхъ былъ извѣстный 

*) Сличи § 1. 

!) Такъ какъ авгуръ Іетріиш очерчивалъ съ четырехъ странъ свѣта, по- 

»тому Іеюріцт и производятъ обыкновенно отъ гёцѵеіѵ в Сетріит но корню 
ечитаютъ==ггр.Еѵо5, Однако, такъ какъ первымъ приступовъ къ дѣлу ѵ авгура 
было „наблюденіе явленій небесныхъ^ юЬзегѵаге ііе соеіо), то іетріию, по¬ 

добно сопіетріагі, можво бы хорошо съ Баррономъ производить и отъ іиегі=*» 

смотрѣть. 

8) Отъ йігі, касательно чего сличи далѣе ириведенное мЬсто ІДѵ. 10, 37. 
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храмъ. БасеИшп было мѣсто съ алтаремъ какого-нибудь бога, 
обнесенное стѣной, но безъ кровли. 8асгагіилі было мѣсто въ 
храмѣ либо въ домѣ частнаго лица, гдѣ хранилась главная 
святыня, илп гдѣ совершались положенные обряды вѣры и бла¬ 
гочестія. Раіаііиш Когпиіи® Кепшв Аѵепііпит ;н1 іпапригап- 
(Іит іетріа еаріині. Ыѵ. 1, 6. №ві Іи іосо рег ан^нгеш сон- 
еѣібпбо- <цюй Іетрітп аррсііагеіиг, веиаіив сопзпііпт Гасіит 
еввеі, і'ивіипі і(і поп ііііі. Ргоріегеа еѣ іп сигіа Новііііа еі 
іи Ротреіа еі рові іп иііа, (ршт ргоГана еа Іоса ішзаепг, 
іетріа випі рег аи&игет еонзіііиіа, иі іп іів веиаіив сопвиііа 
.Іивіа Гіегі роввепі. N011 отпев аеі/ез тсгае іетріа випі ас не 
аейев диійет Ѵевіае іеюріиш еві. Ѵагго ар. Сеіі. N. А. 14, 
7. ГаЪіиз вегіЬіі іп еа рирпа ,ІоѵІ8 Віаіогів пакт ѵоіат, ні 
Копшіив апіе ѵоѵегаі, кесі /’апит іапіит, ігі еві Іоеив іешріо 
ейаіиз васгаіив іиегаі. Ьіѵ. 10, 37. Еві тіііі іесит рго йе- 
огит іетрііз ас йеІиЬгіз сегіатеп. Сіе. Каі. Б. 3, 30. ІМл- 
ит тоепіа йів^есіа /'ападие Йевегіа геі'есіі. Еер. Тіт. 5. Ра- 
пит Негсиіів (въ Оайез) Саек. Аніоніив агтаіов іп ееііа Соп- 
сопііае, диит вепаіит ЬаЪегеі, іисіивіі. Сіе. Ріііі. 3, 12. 
Саесіііа ехііі т диоййат васеііит отіпік саріепйі еаивва. ІЙ. 
Біѵіп. 1, 4р. Тііешізіосіез сит Шіа Моіовві ге°із рагѵиіа 8е 
іп засгапит, диой вшита соІеЬаіиг саегітопіа, соп]есіі. Мер. 
ТЬет. 8. 

Примѣчаніе. Когда ми говоримъ метафорически: храмъ 
наукъ, храмъ музъ, храмъ мудрости, то нельзя употре¬ 
бить нолат. ни Іегаріті!, ни аейев или васеііипі, іапшп, 
васгагіиш, но надобно брать гіопіісіііит, вейсв. 

4. Ага, аііагіа. Ага называется жертвенникъ либо изъ 
земли, либо изъ камней, либо изъ дерна, либо изъ роговъ 
жертвенныхъ животныхъ. Но аііагіа—дорогая надставки на 
жертвенникѣ, а потомъ всякій большой, пышный жертвен¬ 
никъ 'главный алтарь, великій жертвенникъ. 8ів Ьошів о 

Такъ говоритъ Фоссъ къ Ѵіід Ееі. V, 66. Замѣтку у Сервія къ этому 
мѣсту изъ Баррона: Віз вирегів аііагіа, іеггевігіЬия агаь, іиіегіз Госо$ (Іісагі, 
нельзя считать правильной. По сказанному нередъ тѣмъ, ага относится къ 
аііагіа ночти такъ, какъ ёауаря къ [Зощхід, 
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іеііхсрш Іиів! Еп сщаііиог агті ессе (Іиаз ііЪі, Рарѣпі, Л пая 
аііагіа РЬоеЬо. Ѵігіг. Есі. 5, 66, 

5. 8асгі{ісаге, тега фасете, іттоіаге, тасіаге, Шаге, Шаге, 
рпгепіагв, ргосіеге, оЦісвге. Приносить жертву или въ жертву 
будетъ аасгііісаге и каста іасеге, только при каста і'асеге не 
можетъ быть имени предмета въ вин. падежѣ. И одно Пасете 
бываетъ въ смыслѣ: приноситъ жертву, ') но въ такомъ 
случаѣ употребляется съ творительнымъ имени предмета, при¬ 
носимаго въ жертву. Іттоіаге собственно значитъ посыпать 
тоіа ваіза, а тасіаге а) только закалитъ, но потомъ оба глаг 
гола получаютъ еще и общее значеніе: приноситъ жертву, 
если дѣло идетъ объ убиваемомъ жертвенномъ животномъ. 

Ьііаге значитъ: приносить жертву съ благопріятными предзна¬ 

менованіями, т.-е. посредствомъ жертвы получать или въ самой 
жертвѣ находитъ благопріятныя предзнаменованія или еще—о 
самомъ жертвенномъ животномъ—давать благопріятныя пред¬ 

знаменованія. ІлЪаге ') значитъ: отпивши напередъ самому, 

сейчасъ затѣмъ часть впна приносить въ жертвенный даръ 
богамъ, либо приносить и другіе дары, особенно безкровные, 
наир, і'гсщек, сегіаз Ьасаз, иѵат. Рагеніаге значитъ прино¬ 
сить жертву въ честь умершихъ. Эти глаголы употребля¬ 

лись и въ переносномъ смыслѣ: т&сште-сокругиатъ, уничто¬ 

жатц МЬіШі-Орать что-нпб. изъ какого-ниб. цѣлаго, наби¬ 

рать пзъ массы какихъ-ниб. предметовъ, обирать; Шаге, а осо¬ 

бенно рагеніаге-убійствомъ одного радовать другаго, мстить. 

Но приносить жертву въ смыслѣ платитъ, платиться 

чѣмъ-ниб., жертвовать, отдавать на жертву будетъ ргосіеге, 

оЬрсеге. Раіег те ай агат аскіпхіі, арші циаш засгі/ісаге 

іпзіііиегаі.—Раіег Йоѵі Ііозііаз іттоіаѵіі. К ер. Нанн. 2. Ке 

') О падежахъ при і'асеге п елѣд. глаголахъ см. грамматику. 

’і Происходитъ отъ одного корня съ (их^еа^аі, (скотобойный ножъ. 
Нот. Ніаіі. 3. 270 елѣд.), тасеШш, (Іішісаге. Но тасіаге въ хорошую сторону, 
тасіаге аіщиет аійрт ге, происходитъ отъ одного корил съ та»ші8, тасіе. 

3) Производятъ обыкновенно отъ Іефпѵ, Въ приводимомъ теперь значеніи 
у Цицерона а то слово не встрѣчается. 
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оѵев чш<1ет Іісеі Іопйегс, піяі ргіш саіиіо {есегіз. С'оііті. 2, 
22. Іипопі воярііае сопяиіев і'асеге песезяе еві. Сіе. Миг. 41. 
Мал Ник е#гсщ'е Шаѵіі. Ьіѵ. 8, 9. С^ишв Ігіяііяяііпа ехіа віпе 
сарііе іиегипі, ргохігпа Іюяііа ваере Шаіиг риІеЬеггіте. ( іс. 
Віѵііі. 2, 15. Іііхіі еі іп іпеияат іаііешп ІгЪаѵіІ Ьопогепі. 
Ѵщ’-. Лем. 1, 736. Мащгея пояігі РеЬгиагіо тепяе рп- 

гепіагі ѵоіиегипі. Сіе. Сер. 2, 21. Нипс еі Иищя яосіоя Іи, 
Іиррііег, ѵіѵо8 тогіиовцие аеіеглія яиррііет тасіаЫв. 1(1. 
Саі. 1, 13- КиІІа іе ѵіпсиіа ішрейіипі иШия еегіае йіясі- 
рііпае ЫЪсщш ех отпіЪив, (}иог!сиіі(|ие іе тахііпе ярееіе 
ѵегііаіія тоѵеі. ІЙ. Тике. 5, 29. (^иат роіеяіія Р. Ьепіиіо- 
тасіаге ѵісіітат ргаііогет, сцша яі Ь. Віаесі ваіщиіие іШия 
неіагіит іп поя отпея ойішп яаіигаѵегііія? Ыіетиз ірііиг 
Ьепіиіо, рагепіетгш СеІІіеро, геѵосепіия е^есіоя. Ій. Пасс. 38. 
АЬ ітрсгаіоге йе Реігер еі Афгани ѵііа реіипі, пе—яиов 
ргойійізве ѵійеапіиг. Саея. В. С. 1, 74. Ьераіит ех яиія 
вея к тарпо сит регіеиіо ай Агіоѵіяішп тіявигипі еі Іютіпі- 
Ъив і'егія оЦссіигит (Саеваг) ехівіішаЪаі. Ій. В. С. 1, 47. 

6. басгШсіит, яасгит и васга, Іюяііа, ѵісііта, ргаетіит, 

тегеев, роепав йаге. Іиеге 8асгі1ісіит—принесеніе жертвы, 

жертвоприношеніе. Васгит — все, посвященное богамъ, а 
въ частности: а) приносимая жертва и Ь) какъ и васга, 

съ і’асеге, жертвоприношеніе. Объ Ьояііа и ѵісііта нельзя 
найти чего-ниб. рѣшительнаго ни въ разсказахъ у Древ¬ 

нихъ, ни въ объясненіяхъ у Новѣйшихъ. Одни говорятъ, 

нанр., что Іюяііа—жертва изъ животнаго неболыпаго, а ѵіс¬ 

ііта изъ большаго; но это нейдетъ къ такимъ выраженіямъ 
писателей, какъ напр.: Нозііа егіі ріепа гивііса рогсия Ііага. 

ТіЪ. 1, 10, 26, а параллельно съ этимъ: еі шіііог ех Ііцшііі 
ѵісііта рогсия Ііага. Оѵ. Ат. 3, 13, 16 и Сіе. Іііѵепі. 

2, 31, гдѣ объ однихъ и тѣхъ же животныхъ, которыхъ на¬ 

добно было гнать въ Спарту на жертву, четыре раза гово¬ 

рится Іювііае, но только однажды—безъ всякой оговорки—ѵісіі- 

шае. Въ виду этихъ и подобныхъ мѣстъ нельзя принять и той 
разницы между этими словами, что будто Іюяііа могла быть 

каждаго, но только прежде сраженія, а ѵісііта только 
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уже отъ побѣдителя. Тѣми мѣстами опровергается и другая 
разница, что будто Іювііа—жертва умилостивительная, очисти¬ 
тельная, а ѵісііта—благодарственная. Въ виду тѣхъ-же мѣстъ 
несостоятельна, наконецъ, и та разница, что будто Ъовііа зна¬ 
читъ жертвенное животное убиваемое, а ѵісііта—украшенное 
ѵіііа (отъ ѵіеге). Развѣ бывала повязка на жертвенныхъ жи¬ 
вотныхъ до приношенія ихъ въ жертву? Однако, хотя и нѣтъ 
ни одного опредѣленія этихъ словъ, подъ которое подходили бы 
всѣ мѣста у писателей, но нѣть также ни одного, которое не 
подтверждалось бы, невидимому, тѣмъ или другимъ отдѣльно 
взятымъ мѣстомъ. Только та разница достовѣрна, что ѵісііта 
говорилось и метафорически, а Ьовііа никогда. *) По всему 
этому и еще въ виду того, что тотъ, кто убивалъ жертвенное 
животное, назывался ѵісіітагіш, можно бы принять, что іюзііа 
и ѵісііта—одно и тоже, только при ѵісіііпа было на умѣ 
главнымъ образомъ убиваніе животнаго, а при Зіовііа—посвя¬ 

щеніе, его передъ жертвенникомъ съ торжественными обря¬ 

дами. Но если мы хотимъ правильно перевесть обороты въ 
родѣ: <Онъ былъ жертвой своей вѣрности, безумной отваги» и 
т. п., то, смотря по смыслу, надобно употребить въ приличной 
обстановкѣ ргаетіищ, тегсез, роепаз баге, съ эпитетами или 
безъ эпитетовъ. Раіег іи Нізратат ргойсізсеііз Сагіііацше 
Іоѵі Iюзііаз іштоіаѵіі. Кер. Ыапп. 2. Послѣ извѣстія о побѣдѣ 
изъ Азіи: 8ирр1ісаііо іп ігійішш йесгеіа езі еі диайгацшіа 
іжуогез Ьозііае іттоіагі рлззае. Ідѵ, 37, 52. Зесишіагп еаш 
Раи Низ, віеиі егаі, ѵісіогіаіп гаіиз ѵісіітаз сесШЬ. Ій. 35, 7. 

Сличи еще Саещ. В. С. 7, 16. Песій»—е сопііпепіі §еиеге 
ее іегііаш ѵгсіітат геі риЫісае ргаеЬиіі. Сіе. Ріп. 2, 19. 

7. Озііит, уаніш, /іЬгі&, і'огез, ѵаіѵае, рогіа, <}аті8. Озііиш, 

Іаииа, рогіа, ірши8—двери въ смыслѣ доступа, входа въ тѣ 

*) Кромѣ авторовъ по части еиионимики есть различныя указанія и объ¬ 
ясненія у Поймы изд. Рихтера, р. 520 и 805 слд., у Фосса къ Ѵіг§. беог®. 

2, 147, у Гартунга, ПеЛ®. іі. ііошег 1, р. 162, у Герцога къ Саев. В. 6. 6, 16, 

у Корссена вьіѵгіі. Веііг. гиг 1а(. ГогшеиІеКге р. 60, у Паули Кеаі—Епсу- 
сіор. водъ касгіГіеіа, т. 6, р. 668. Нозііа надобно производить отъ і'егіге, а 
тіеііша, конечно, отъ ісеге съ дигаммой. 
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мѣста, которыя можно запирать, загораживать; Тогів, Тогев, 
ѵаіѵае,—двери въ смыслѣ преграды къ доступу, входу куда- 
нибудь. Овйшп—всякое отверстіе, всякій входъ или выходъ, а 
отсюда и входъ или выходъ у дома, у комнаты. ,Тапиа глав¬ 
нымъ образомъ двери дома, у которыхъ караулилъ )апйог или 
ояГіагіия. Еогів—дверь у комнаты, но Іогек были створчатыя 
двери, которыми -былъ входъ въ цѣлый домъ, отворявшіяся на¬ 
ружу, слѣд. .іапиа въ большихъ размѣрахъ. Ѵаіѵае отворялись 
на внутреннюю сторону и были такъ же изъ двухъ половивъ, 
которыя сами были складныя. ') Роіѣае, ворота, были входы 
н выходы у города, у лагеря, у храма, у дворца, у цирка, 
слѣд. именно то, что у насъ ворота въ сравненіи съ дверьми. 
Такимъ образомъ, рогіа, іапиа и озілшн служили только для 
входа и выхода, а Тогік, Гогек, ѵаіѵае служили только для за¬ 
гражденія входа; но ,|аіш8 былъ переходъ, проѣздъ либо между 
двумя улицами или между улицей и Топни—ЪіТгопв, лнбо-даже 
и между четырьмя улицами—сршігіТгопн. 8) Е"о тего, іпдиат, 
арогіа Ездшііна ѵісіео ѵіііагн Тиаін.—Казіса, дишп агі роеТат 
Еітіигл ѵепіввеі еідие аЪ озііо (изъ дверей въ комнаты) Еп- 
піит апсШа йіхіззеі йоті пои еззе, Казіса вепБІііІІані йотіні 
Іивзи йіхЕзе еТ Шит іпіиз еезе. Раисіе розі, сІіеЬиз сит ай 
Навісат уетвзеТ Еппіиз еТ еит а уапгш (у входа въ домъі 
дпаегегеі, ехсіатаі Какіса зе йоті поп езве. Сіе. Ог. 2, 68. 
АгібіотаеЬиз /огет сиЫтІі сІаиеіТ. ІЙ. Тшс. 5, 20. Онііит 
сагсегів. ІЬ. 5, 5. Рогев іи ІітіпіЬнв ргоТапагит аейіит 
потімаиТш'. Ій. Каѣ Б. 2, 27. Сопѵиізіз гера«и1ік, еТТгасйв 
ѵаіѵіз (храма/ йетоіігі 8і§пит—еопапіш* *. Ій. Ѵегг. 4, 43. 
ТгапвШопев регѵіае ,]аш. Ій. Иаі. Б. 2, 27 

8. Рогіз, і'огаз. Еогіз, внѣ, наружу, на дворѣ, внѣ дома, 

на улицѣ, въ лагерѣ, въ отличіе отъ іпіпн, йоті (во всѣхъ 
значеніяхъ послѣдняго слова), а такие о—извнѣ, стружи, съ 

‘1 Роге.-: ргоргіе ДісшИш-, диае іогав арегішаіиг, віеиі арий ѵеіегеь Гиіі: ѵаі¬ 

ѵае апіет випі, иі йісЦ Ѵагго, циае геѵоіѵипіиг еі ее ѵеіапі. Бегу. Ѵіір. 
Аеп. 1, 440. 

*) Объ іапі и ходьбѣ въ впхъ см. Геппдорфа къ Ног. 8аі. 2, 3, 18. 
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улицы въ собственномъ в переносномъ смыслѣ. Ротпропіа [оггз 
соенаЪаі. Сіе. С^и. Гг. 3, 1, 6. Сопвиіев оіішп ботпі ас /от 
ІіаЬиеге. Ідѵ 3, 65. Юіоп іеіит (оггз (снаружи) Г1а§іГаЪаГ. 
Пер. Юіоп. 9. Іп ірва агіе іпкіі, поп (огіз реіаГиг ехігешшп, 
і. е. агііе еіТесГіо. Сіе. Гіп. 3, 7. ') Б'огав, вонъ т. е. изъ 
дому, изъ города, изъ лагеря, рѣдко употребляется въ пере¬ 
носномъ смыслѣ. 3 /от?. РІаиі. Рессаіит Щит еіаіит /Ьтз 
евѣ Тег. РЬогго. 5, 7, 65. Апііпив осіиз (Ігас, въ жилище 
блаженныхъ) регѵоІаЫГ, кі )ат Гит, дгшт егіГ іп согроге, 
стіпеЬіі [огаз еі еа, чиае ехіга египГ, сопіетріапз диат та- 
хіте зе а согроге аѣвГгаѣеГ. Сіе. Кер. 6, 29, гдѣ согриз 
сравнивается съ гіопша души. Сличи ІЬ. 3, 7., гдѣ іо гая ска¬ 
зано въ противоположность съ іпГив, а это послѣднее разу¬ 
мѣется въ смыслѣ переносномъ. 

9. СІаиМгтп, сіаѵіз, реззикіз, гврауиітп, оЪехг зет. Сіст- 

(Іеге, ргаесіисіеге, осхіисіеге, гесішіеге, оЬзегаге, гезегаге, аре- 
ггге, рашіеге, риіе{асеге, Ызсеге. СіаизГгиш, хХтуЙроѵ—-чаще 
еіанзіха, огит—есть все, чѣмъ можно запереть или загоро¬ 
дить доступъ, входъ въ какое-ниб. мѣсто или выходъ оттуда, 
слѣд. дверь, ворота (если они заперты), засовъ, замокъ, ограда, 
валъ, плотина и т. д., а въ особенности на военномъ языкѣ 
КЛЮЧЪ къ какой-ниб. мѣстности, морю И Т. Д. ■) СІЯѴІБ, хЛг/ц, 

называется ключъ, которымъ засовъ, ходящій на внутренней 
сторонѣ дверей, при запираньи выдвигается впередъ, а при 
отпираньи задвигается назадъ. Въ переносномъ смыслѣ сіаѵіз 
не употребляется, а поэтому и Сіаѵіз Сісегопіапа неправильно. 
Р085ЫІІ ’’) были двѣ задвижки на комватвыхъ Гогез: онѣ сквозь 
ипсі, скобы на дверяхъ, входили каждая въ назъ, сдѣланный на 
стѣнѣ вверху и внизу, либо на серединѣ, либо оба на одномъ 

') Точно такъ же говорилось іогіз аззшпеге, что у Цнц. Ог. 2, 39 чередуется 
съ ехіИпвесііз аззшпеге. Это н надобно замѣтить начинающимъ, чтобы ве 

ограничиваться однимъ только общимъ ехігіпзесыз, объ употребленіи кото¬ 

раго будетъ сказано въ § 546. Еще прибавимъ: іогіа соотвѣтствуетъ гречес¬ 
кимъ Зирсин, ЗѵряЗіѵ, а і'огез— 

’) Отсюда нѣм. кіоеіег. 

3) Такъ же какъ и лхосвХо; отъ тіуѵйѵт, ио нѣсколько отлично по звачеыію. 
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мѣстѣ, а слѣд. похожи были на ходящія вверхъ и внизъ зад¬ 
вижке. какими у насъ одна изъ двухъ половинъ створчатой две¬ 
ри закладывается на растворѣ. ') Ііеращііипі и оѣех 5)=похожіе 
другъ на друга поперечные засовы, которые лежали въ пазу 
стѣны: при запираньи они посредствомъ сіаѵіз выдвигались я 
загораживали двери, а при отпираньи опять тѣмъ же сіаѵій 
убирались назадъ. Только та разница между этими словами, 
что оЬех есть потен сіеіесііѵшп. Бега поперечный запоръ, ко¬ 
торый при запираньи накладывался на двери, а при отпираньи 
отнимался прочь. Сіашіеге 3) значитъ запирать, а потомъ затво¬ 

рять, закрывать, останавливать, оканчивать. На военномъ 
языкѣ сіашіеге значитъ: 1) замыкать, быть въ замкѣ, въ концѣ, и 
2) окружать. Ргаесіші еге=для безопасности загораживать, за¬ 

пирать на входѣ, спереди; въ военномъ смыслѣ: запирать или 
заграждать доступъ куда-ниб. Осеішіеге—сіашіеге, запирать 
отъ всѣхъ, запирать совсѣмъ, крѣпко, т. е. сіашіеге съ до¬ 
бавочнымъ смысломъ предлога оЬ, о которомъ будетъ впослѣд¬ 
ствіи; оЪ8ега.ѵе=закладыватъ запоромъ, запирать замкомъ, на 
замокц гееішіеге - отпирать; гезегаге - отнимать запоръ 
прочь, снять замокъ и слѣд. отпирать; арегіге 4) вообще 
открывать ходъ, входъ, доступъ куда-ниб., вообще убирать прочь 
то. что запирало, загораживало собою, закрывало, скрывало; 
раіиіеге=стаорчатыя двери или ворота разводить и так. обр. 

отворять; ^яіеѣсеге—давать проходъ, дѣлать доступнымъ, 

проходимымъ. У поэтовъ ражіеге часто значитъ открывать 

вообще, въ смыслѣ арегіге. Ейгііщі тиііагиш ѣогев, геѵеііі 
сідтіга. Сіе. Ѵегг. 4, 23. Ѵесѣщаі виЬ віщю сІаѵМгіщие геі- 
риЫісае ровііит. Ігі. А§гаг. 1, 7. І<1 оррійит апіе ірва Тетре 

*) Такъ по 8а1та5. Ехегсй. Ріія. р. 649. 
*} Кера^иіііт отъ раю^еге; оЬех, г-ірАѵ;;, отъ оіуісеге. 
Отъ одного корня съ хшш и относится къ нему, какъ Іешіо къ ггі'ѵм. 

*) Раскрывать ротъ, пикнутъ, заикнуться, т.-е. пе сказать вполнѣ, а 
-только показать намѣреніе сказать что-то, когда сказать нельзя, пе слѣдуетъ, 

будетъ Ішсеге, отъ одного корпя съуао,хеіѵ. Тапіив раѵог Ігетог^ие опшіиш 
тетЪгошт тиііегет серіі, иі (ііи Ъівсеге поп ровзеі. Ьіѵ. 39,12. А у поэ¬ 

товъ ЬІБсеге часто и=і!ісеге. 



(входъ въ Македонію) іп Іаиеіішн яііитп Масейопіае пІпиМга 
ѣиішіта ргаеЪеі еі іп ТНеаяаІіатп оррогіипшп МасейопЦшя 
йесшъшп. Глѵ. 42, 67. Сіойіо огопев Ьоггеогшп сіагся іг&сіігііяіі. 
Сіе. Вот. 10. Атій Гогіішя оЪйіі реязійит. Тег. Неані. 1, 2Г 
37. Іп іегпріо Іоѵіз ѵаіѵае сіаивае герауиііз зиЬііо зе ірзае 
арегиепті. Сіе. Віѵіп. 1, 34. Яаіигпіи йетпрзегаі ар'ровііа» 
рогіае зегаз. Оѵісі. Разі. 1, 265. ОЫсез рогіагит игЬіз зиЪ- 
ѵегкі, еаріа езсепзи гпипітепіа. Тас. Апп. 13, 39. Ащпеп 
сіаікісге. Тгіагіі розігешоБ сІаийеЪапі. ІЛѵ. 37, 39. Аі’гі (въ 
сраженіи при Каннахъ) пюх согнца ехіепйепйо сіатеге еі аЪ 
іег§о КотапоБ. Ы. 22, 46. Еа сіѵііая соіюгіез (Баррона) 

еіесіі рогіа^пе ргаесітіі. Саез. В. С. 2, 19, во немного 
повыше о такомъ же обстоятельствѣ сказано сІанБІі. Ареггіе 

аінрііз ОБІіит. Тег. Арегігс аегагіит. Сае$. Раіе{асеге рогіагп, 
ііег. Саез. '.ЦЦ’ 

19. Сопсіаѵе, сцЫсиІтп, тепгЪгит, соепасиіит, ІгісЫпінт, 

соепаііо. Сопсіаѵе называется комната, которую можно запи¬ 

рать-, сиЪісиІипі = комната, устроенная такъ, что можно тамъ 
сиЬаш спать, отдыхать, обѣдать, заниматься и вообще дѣлать 
все, что Древніе дѣлали лежа. МетЪгиш — отдѣленіе, часть 
дома, отдѣльное помѣщеніе. Соепасиіит—столовая въ верх¬ 

немъ этажѣ, называвшаяся п Іпсішіиін, отъ бывшаго тамъ 
обѣденнаго дивана, окружавшаго столъ съ трехъ сторонъ н 
называвшагося іпсііпіиш, а въ латини серебрянаго вѣка сто¬ 

ловая называлась и соепаііо. ’) СоепаГнз снЬііищ іп і(3ет 
сопсіаѵе сшп (іішіжб айоІезсеиііЬия Шііз іѵіі. Сіе. Атег. 23. 

(Дшш УеггеБ еііат сиѣагеі, іп сиЫсиІит тітіисіиз еяі. Ій. 

Ѵегг. 3, 23. ВіЫіоіІіесае асІЬасгеі йогтііогітя тетЪгит. Ех 
аііо Іаіеге езі тосііса соепаііо, диае ріигіто зоіе Іисеі. И. 

Еріяі, 2, 17. ПЬі соепаЬані, соепасиіит ѵосііаЬапі: рояіеа 
цият іп яирегіоге рагіе соепііаге соерепиіі, знрегіогіз йошиз 
иніѵегяа соеписиіа сіісіа. Уахт. Ь. Е. 5, р. 162 ей. 8репд. 

•) Изъ сейчасъ мохомъ приводимаго мѣста Варронова выходитъ, что соеп*- 

сиіит назывался и весь верхній этажъ. 
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Аргоніи? іи Ігісііпю гіесиЬшІ. Сіе. Ѵегг, 3, 25. фиапсіо 
іи <1е ігісііто Іио ехіЬі§? 1(1. О г. 2, 65. 

11. Ѵісіт, аЬи$, сіЬагіа, репиз, сііітепіа, есІиНа, езса, орт 
шит, рнітепіит, Ъеііагіа, тепза весипйа, сирейга, сота, іепіа- 

сиіип, ргапйіит, тегепдд., /іегсиіит, сопѵіѵіит, ериіит, ериіае, 

сотйтііо. Ѵісіи?, отъ ѵіѵеге, значитъ, 1) образъ жизни 
касательно пищи, питья, вообще въ матеріальномъ отношеніи, 
а потомъ и 2) пропитаніе, содержаніе вообще, а въ особенно¬ 
сти пища и питье. СіЬи? ')=птца, т. е. все, что ѣдятъ или 
можно ѣсть, говорится какъ объ людяхъ, такъ и объ живот¬ 
ныхъ. Это слово употребляется иногда и метафорически. Езса г) 
пища приготовленная, кушанье, блюдо; я) отсюда еще при¬ 

кормка, а отсюда, хотя и рѣдко, приманка, соблазнъ. СіЬагіа— 
все, что идетъ въ пищу и изъ чего ее можно дѣлать, особенно 
хлѣбъ; репш—запасъ съѣстнаю, сшстные припасы, домаш 

няя провизія. Аіітеніа—пища въ смыслѣ пропитанія, т. е. 
то, чѣмъ кто-ниб. поддерживаетъ свою жизнь; метафорически 
то, чѣмъ поддерживается продолженіе чего-нибудь. Есіиііа. М 
ішп и опію, съѣстное всякаго рода, прямо ли для утоленія 
голода, или только для лакомства. Орвотііит, Щбтсѵ, кушанье, 
блюдо, перемѣна, особенно говядина либо рыба. Рпітепіит и 
риітеніагіа—лат. выраженія вм. орзопшт, т. е. опять ку¬ 

шанье, блюдо. ѵ) іМепза яеешкіа и Ъеііагіа, огнга, все, что 
подается на десертъ, напр. плоды, орѣхи, конфекты, высшихъ 
сортовъ вина и т. п. е) Сиребіа, огиш, и спресііае, лакомства, 
лакомые куски, йосгаіе? гекрошЗіі ве шегиіузе, иі еі ѵісШв 

диоіісііаішк іп Ргуіапео риЫісе ргаеЬегеІиг. Сіе. Ог. 1, 54. 
АІІісиа сіЪо не аЪзііпиіі. ]\ер. А11. 22. Ііеіпеігіо РЬаіегео 
апігпі іііе сиііи? егаі диаві (цпсіаш сіЬт Ішшанііаіщ. Сіе. Еіп. 

*) Производятъ отъ г/еио[/.яі. 
*) Отъ еяве ѣсть. 

*) Поэтому обѣденный столъ евсагіа тепза, а не сіЬагіа. Ѵагг. Ь. Ь. 

3, 25 іп. 

*) Отъ ейиііз,—е, во бываетъ и втораго склоненія, Корень ейеге ѣсть. 
*) О производствѣ отъ риіра и значеніи сличи Гейндорфа къ Ног. 8аІ. 2,2, 20. 

*) См. Гейндорфа къ Ног. 8аі. 2, 2, 321. 
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5, 19. Мііііев ріііб йітісііаіі гпепяіз сгЬагіа зесшп Гегипі. Сіе. 
Тизс. 2, 16. СіЬсігіа сосіа йееепі йіегит солірягагі .іиязіі. 
№ер. Ешп. 8. Ке§аі Еріеигиз соиіетііззітіз езсіз еі роііопі- 
Ьнз ншюгет ѵоІирШет регсірі, ^иат ехциівШзаітіз ай ери- 
Іаигіит. Сіе. Ь'іп. 2. 28. РІаЮ езсат таіогипі арреііак ѵоіир- 
іаіет. ІЙ. 8еп. 13. Іп ееііиіат ай іе раігія репит соп^егнЬат 
сіапсиіит. Тег. Еіш. 2, 3, 19. ЛЫтепіа геропеге іп Ыешет 
поітиШиз гай'опіз еві. Срі'шШ. 2. 16. ЗасгіЯсапІиг аЪ ейѵМЬив 
Ейизае, а роііопе Роііпае. Ѵагто, ар. Яоп. р. 75 ей. ОегІ. 
ІІопаѵіІ гех Тііешізіосіі Мушйепі, шібе орзопіит ЬаЬегеі. 
Кер. ТЬет. 10. А^езПаиз ргаеіег ѵііиіша еі Ііирівтойі @е- 
пега орзопіі, ^ше ргаезепз іетрив йезійегаЪаІ, иііііі ассеріі, 
шитіат тешат зегѵіз йізрегіііі. Кер. А§ез. 8, 
Надобно замѣтить выраженія объ обѣдахъ и порахъ: (епіа- 

сиішп завтракъ послѣ пробужденія, утренняя закуска; ргап- 
Йіит второй завтракъ въ полдень, тегепйа послѣдняя закуска 
до обѣда; обѣдъ, главный, большой столъ—соепа1), къ которому 
собиралось все семейство: онъ встарину бывалъ вечеромъ, 
а позднѣе лѣтомъ около 9 часовъ, а зимой около 10 дня 2)- 
Впрочемъ не видно, чтобы у всѣхъ Римлянъ въ означенные 
часы бывали эти четыре стола: сенаторы и должностныя 
лица встарину ргашііиш или шегешіащ брали съ со 
бою въ карманъ, либо покупало. Кромѣ того, ^епішііиш и 
шегелйаш уже и Древніе принимали за одно и тоже съ ргап- 
йіит. А что не одно и то же съ ргансИшн было .(епіасиіиш, 

видно изъ словъ: Ѵііеіііи.ч ериіаз ігіГагіат зетрег. тЬегйиш 
ціииіпіагіаш йііфеПіеЬаі, іп рпіасиіа еЬ ргашііа еі совпав 
сотіазаііоішздие. 8иеі. Ѵіі. 13. Но тегеийа встрѣчается толь¬ 

ко у грамматиковъ: выходитъ, что ея совсѣмъ не было въ 
обычаѣ въ тѣхъ кругахъ, гдѣ заеиашвались писатели зодотаго 
вѣка, сочиненія которыхъ до насъ дошли. •*, 

*) Слово соепа производить то отъ то отъ ЛЛч, но всего вѣрнѣе 
отъ со-ез-иа, др. лат. сезпа, то-есть общій столъ. 

*) См. Корте къ Сіе. Сіѵ. 9, 26. іші. Гейвдорфъ къ Ног. 8аІ, 2, 8, 3. 
3) Еегсиіит, еобств. посплки, йотомъ значитъ даваемая часть кушаньи, 

кушанье, перемѣна, блюдо кушанья. 



Сор\ітшпі называется дружеская пирушка, застольная бесѣда, 

на которой главное дѣло было не столько въ ѣдѣ и питьѣ, 
сколько въ живыхъ, одушевленныхъ разговорахъ, какъ ва гре¬ 
ческомъ -ии-іт'.оѵ. Ерпішп — пиръ, столъ, обпъОг празчнич- 

ный, большой, при религіозныхъ или религіозно - политиче¬ 
скихъ торжествахъ, настоящихъ праздникахъ похоронахъ, по¬ 
священіи храмовъ, тріумфахъ, играхъ и т и, даваемый госу¬ 
дарствомъ или частными лицами сенатомъ, при похоронахъ 
часто только друзьями н родными, а иногда—какъ и при дру¬ 
гихъ случаяхъ— всѣмъ народомъ, Криіае—пиръ, устроенный 
и данный частнымъ лицомъ, ва которомъ ілавное дѣло было 
въ томъ, чтобы куттіъевъ было много п дорогихъ. Паре, обык¬ 
новенно въ ріиг. йарея, жертвенный обѣдъ, ио у поэтовъ и 
позднѣйшихъ писателей м всякій богатый, отличный, гастро- 

комическій обѣдъ, при которомъ однакожъ не нужно вообра¬ 

жать непремѣвво и постороннихъ гостей. Сотізбаѣю—попой¬ 

ка '). Вене ша|огез ііойгі ассиЬійолет ериіагет атіеогит, 
ЧПІ ѵііае сощпнсйовет МЬепѣ, соштпит н'отіітгипі;, те- 

Ігик диагл (тгаес,, диіа ітос ійет Інт еотроіаііонеш (т.-е. 

сиргабсиѵ) іит сопсоепаііопет (т.-е, сиувейгѵоѵ) ѵосапі. Сіе. 

Вес. 13. ЕрнѢж С^. Махіипш раіпіі 8ці іютше (т.-е. іп шогіе 
сеІеЬгапйа) рориіо Кошано гіаЬаі М Миг. 36. Іп диіЬивйаш 
педие рееипіае шойив еві ледие Ъолош вес ІіЬійіпши нес 
ериіагит нес геНдиатиш еирійіШит. Сіе. Сіп. 1, 16 Тиш 
ргііниш ,Ьоѵе ехітіа саріа Йе ртере ваегит Негсиіі айІиЫіа 
ай тппвіегшш Ааретцас РоітШк— іасіпіп. Рінагіі ехііз айевііз 
ай ееіегат Ларем ѵеііегшй, Ііѵ. 1, 7. Нон 8іеи1ае Царев йиі- 
еет еІаЬогаЬинІ иарогет. Нсгаі. 

Примѣчаніе. Пища, метафорически — пспсмоытс ъное 
средство, тайержка, спора, можно переводите в аііпшн- 

1) Соішбб&ііо» отъ первоначально нп&чндо прогулка во 
улицамъ (съ музыкой, пляской, пѣснями ы псячесипыы вабаваші), прежде или 
послѣ «стойки. Но впослѣдствіи послѣдила стигм до того стала главнымъ 
дѣломъ, что сснпівкаьіо, какъ видно ивъ Биеіон. ѴП. 13, употреблялось пряно 
въ смыслѣ попоіти. 
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шт либо аіітепіа, но лучше глаголомъ аіеге, наир. 

Нопов аШ вгіе». 
12. Іѵебт, уертіит. уфтііаз, /атев, евигтв, етгіі/п. іпС- 

Йіа—неядекъе, неупотребленіе, непринятіе нищи доброволь¬ 
но ли наложено будетъ кѣмъ-нибудь на себя воздержаніе отъ 
пшци. либо шгаеніе будетъ невольное. .Ь'цшіит—воздержаніе 

отъ пищи, постъ, н добровольный, и невольный. .Іеріпііаз по- 

яастоящешу несеніе ^еіипіі состояніе въ |е]штіт, но употреб¬ 

ляется почти только метафорически = сухость, безжизненность 

въ рѣчи, Іагпея — гплоъУь, лишеніе пищи; евшіее и езшіію, 

головъ, алканье алчба. Оба послѣднія слова, чрезвычайно рѣд¬ 

кія, замѣняются словомъ іашеа. которое у поэтовъ употребля¬ 

ется и въ переносномъ смыслѣ, а въ прозѣ словами: снріОі- 

*Д8, аѵійііаа Ке“іі1іі8 ѵірііііз еі жейіа песаіие еві. Сіе Ріп. 

5, 27 Іпейіа еі ѵі ірвіие шогЪі сопишіив ее! ІЙ Біѵ 16, 

10. Сегегі уеуитит шзіііиіиш езі. Цу 36, 37 АШ огаіогез 
іп іфтіаіе сопсішногез знпі Сіе Ог. 1, 6. СіЬо еі роііопе 
(атет аіітсріе йереШпшя. Ій. Ип, 1, 11. і^шй поп тойаііа 
ресіога соуік аші каста ремез. Ѵігц. Аеп 3, 57 

12 Ь. Ейеге, сотейеге, сезсі, разсі, еіеѵогаге, каигіге, тапйе- 

ге. соепаге, сриіагі. Ейеге (еззе; ') значитъ ѣсть, т.-е. упот¬ 

реблять пищу, а потомъ съ винительнымъ падежомъ — употреб¬ 

лять въ пищу, говорится больше о людяхъ. Ѵезсі—питаться 
чѣмъ-нвбудь, употребляется больше о людяхъ, но говорится и о 
безсловесныхъ. Мипйеге—жевать, а потомъ и юапйепйо ейеге. 

Соепаге—обѣдать, т.-е быть за соепа, ериіагі — пировать, 

сотейеге—съѣдать, де\етте^проі.іатыватъ, пожирать въ 
послѣднемъ смыслѣ сильнѣе слово сотейеге Метафорически 
ейеге бываетъ только у поэтовъ = грызть, терзать, пожирать, 
сокрушатъ: раксі—сально любитъ что-нибудь == йеіесіагі, даже 
и въ прозѣ а ѵексі такъ не употребляется; сотейеге—растра- 

чтатъ, проматывать; йеѵогаге—аі быстро сокрушить (про- 

*) Шеге (езее) и съ дыгамиой въ началѣ т-евсі, какъ м нѣмецкое езаеп и 
русское петь, отъ одного корни съ е$ш =» еоЭіы. Раксі отъ одного корня съ 
ЯАоааЗаі, обладать, наслаждаться, внушать. 
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Ѣсть), промотать; Ъ) жадно читать, слушать; с) проглатывать, 
переваривать {терпѣть, переносить) непріятность. ІІаигіге— 
промтнывать. Ь) сокрушатъ, истреблять, объ огнѣ, водѣ п 
"г. н. ')—ЕсШ еі ЬіЬіІ т]'исшк!е. Сіе. Ли. 1В, 52. Ѵегиш іііисі 
е§1, <рик] йісііиг, іниііок нюсііоз ваіік вііниі схіетіов е<же, иі 
ашісШае типик ехріоіит кіѣ, И. ЬаеІ. 19. Ьасіс, сакео, саг- 
пе ѵевсог. И. Тике. 5, 32. Оіашііик, іршш рцііі нон разсе- 

гепіиг, тепл ео» іп гнріат диккіі, иі ЬіЬегеиі, пиопіат евве 
поПеиі. М. Каі. В. 2, 3. Ровігето аіі ій ѵеніит іпоріае еві 
Сакіііні, иі Іога йеігасіакдие йсиііб рсііев, иЬі Гегѵіііа тоіііз- 
$епі :щия, татіеге сопагепіиг. Ілѵ. 23, 19. СоепаЬат арий 
8е)шп, грипп иігігріе повігит а 1с гесЫіІае випі Нііегае. Сіе. 
І)іѵ. 9, 7. О8 йеѵогаімп і'аисе ІіаегеЬаі Зирі. Рѣаейг. НІ8 е§о 

геЪив равсог, ііій йеіееіог. Сіе. Рівон. 20. Сотесіегс Ьопа, раі- 
гітоиіигп. Сіе. 8е§иНшп пееіщатііб, (ріі ге§ поѵаз еріаегіі 
поп С]ізо ѵеіегеш сотейегй, ітііаш сніт ІіаЪиіі: зесі Ііапс 
іркат гесепіет лоѵат (Іеѵогаѵгі. Сіе. Г)іѵ. 11, 21. ()иій еиіш 
ііЬі іасіат, диі Шов ІіЬгов (йе КериЫіса) •сІеѵогавЫ? Сіе. АН. 
7, 3. Нотіиит іпегііав ас віиіііііав, уиао йеѵогапсіае ноЬік 
5ипі, иоп іегеіі.яі. ІЙ. Вгиі. 67. Ногае тоіпеніо ацнегеш ас 
ѵінеяв іпсешііиіп Ііатіі. Ъіѵ. 5, 7. Миііов ітрегііов паюйі 
аиі іпѵаіійов—Ішжеге ццпріев. И. 5, 38. 

13. ВіЪеге, рюіаі'е, /итгіге, ЬгЬиІт, роки, ро іаіог,р гор шаге. 

ВіЬеге, питъ, значитъ просто употреблять какую-нибудь жид¬ 

кость въ питье '■). Но роіаге—оісадпо, постоянно, много питъ, 

кутитъ, пьянствовать "). Наигіге, выпить, у поэтовъ и позд¬ 

нѣйшихъ, но впрочемъ уже у Ливія. ВіЬиІив, охочій пить, но 
въ прозѣ такъ не употребляется, а только о вещахъ, напр. 

о пескѣ, о пропускной бумагѣ, которыя жидкость впитываютъ, 

вбираютъ, всасываютъ." Роіог и роіаіог --кутила, пьянит, 

') Сличи Миши къ СшТ. 4, 12, 4 р. 207 Ь. 

”) „Сиъ пьетъ11 любитъ нить и много льетъ—будетъ не ЬіЬіІ, по ѵіпі аѵі- 
(Ііог еві, роіог сйі 

“) Впрочемъ супины и .. *. роіцш, роіаіиш употреблиютея и въ смыслѣ 
недостающихъ атихъ формъ отъ ЬіЬеге. 
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питухъ, ВіЪо, роіо отъ одного корня съ -то, а ргоріпаг 
прямо изъ греческаго ъзошѵш 1) ™ пить за чье-нибудь здоровье, 

Ь) отдавать, дарить. Багіпз іи іи^а, уиит ачиат іигЪігІат 
ЪгЪтеі, пецаѵіі иичиат ее ЪіЪізве .]'исшиПиз. Сіе. Тизс. 5, 34, 
Роістз іп гова. ІЙ. Гіп. 2, 20. Тоіоа «Пев роіаЬаШг, Сіе. РКП. 
2, 27. Аіехаініег аесіріі росиіиш ка/игііуие іпігерійив. Сигі. 
3, 15. ВорЬошзЬа— росиіиш іпігерігіе каинН. Тлѵ. 30, 7 
(^иеш Кейз ЫЪиІпт Іічиісіі іпесііа сіе Іисе Гаіепіі, соеіт Ъгеѵів 
]иѵаі;. Ног. Ерізі. 1, 14, 31. Рагоеітз піі віе теіиіі, пізі 
аегез роіогез. ІЙ. 8аі. 2, 8. 37. ТНегатепев: Ргоріпо, іткрііі. 
Іюс риіего Сгіііае. Сіе. Тизе. 1, 40. Нипс сотесіешішіі еі 
еЫЬепйит ѵоѣіз -ргоріпо. Тег. Еип. 5, 8, 57, гдѣ см. при¬ 
мѣчаніе Бентлея. 

14. Роііо, роіиз, каивіиа. роіаііо, роіиз, еЪгіиз, еЪгіовт, 

ѣтгйепіш, хіповив, ѵіпоіепіиз, сЪгіеіаз. еЪггозііаз, сгаргйа. Не 
смотря на этимологическую связь съ роіаге, роііо и роіиз — 
если не говорится, пожалуй, съ особеннымъ удареніемъ — не 
употребляются въ смыслѣ привычки пить и пьянства, но роііо 
значитъ только: а) питье въ смыслѣ дѣйствія (ЪіЪешІі, а не 
роіапйі), Ы питье или напитокъ, въ конкретномъ смыслѣ, 
также питье лѣкарственное, волшебный напитокъ, чары; роіиз 
а) питье напитка и Ы самый напитокъ, конкретно. Наизіиз 
глотокъ, о питьѣ. Но роіаііо—кутежъ, пьяная пирушка; ста¬ 
ми сошізваііо § 11. Кто порядкомъ, много, лишнее выпилъ, 
тотъ роіиз, егЫиз; кто напилен, пьянъ, тотъ ѵіпоіепіиз, чрез¬ 

вычайно пьяный, п въ этомъ же смыслѣ у старинныхъ поэтовъ 
и позднѣйшихъ писателей употребляется іетиіепіиз, которое 
въ прозѣ золотаго вѣка мало употребительно. ЕЬгіозиз охот¬ 

никъ питъ, ѵіішзиз преданный вину (отчаянный пьяни¬ 

ца). ЕЬгіеіак состояніе не въ своемъ видѣ, нетрезвый видъ, 

хмѣлц еЬгіозііаз — о-хтпа питъ, Нояиство; сгариіа —- пря¬ 
мо греческое хреи-й/.-г — винный чадъ, винные пары, хмѣль *}. 

') См. Толкователей къ ПетозЫіеп. 01. о, § 22. 

■') Ни одио изъ приведенныхъ въ этот, параграфѣ словъ не употребляется 
метафорически, и поэтому, отуманенный, отяшьлый, вг чаду цпир. отъ ра¬ 

дости и т. в. надобио переводить оборотами изъ еіаіиз, аЪгеріив, пшена и т. 

О* 
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СіЪо еі роііопе і’атеш віііггщпе йереШншв. Сіе. Гт. I, 1 

8орійі$. ішпеіясіпз іттойегаЬо роіѵ аТсцде разііі. Ій. Г)іѵіп. 

2, 29. ДаизШ а^нае пііігі песіаг еп'і. Оѵісі. Меі. Шо йаизіи= 
ва одинъ глотокъ. Лотит Ьепе роіив гейіегат. Сіе. Ліѵ. 7, 22. 

РегБопаЬапІ оптіа ѵосіЬиз сЪгіогит. Ій. РЪіІ. 2, 41. Йіііро- 

пет Іегигѣ еЬгіозит Блезе. И. ГаЬ. 5. Тетиіепіиз ргосекзіС 
Ій. Ней. 8еп. 6. Наес иігит ѵоЪіз езяе сопзіііа ѵійепіиг, ап 
ѵіпокпШшп зошпіа? Ій. А^пдг. I, 1. Ейогті сгариіст еі 
ехѣаіа. Ій. РЫ1. 2, 12. 

15. Оапео, пероз, азоіт. Сапео, человѣкъ, который таскается 
во §апеае, саиропае, роріпае, т. е. по кабакамъ и тракти¬ 

рамъ, вмѣсто того, чтобы заниматься дѣлами, приличными лицу 
н^епшдк или даже поЫІіз, человѣкъ распутный, безпутный. 

Керо8, распутникъ и главнымъ образомъ мотъ. Авоінв, ясютос. 
безпутный, неисправимый негодяй, совсѣмъ пропащій человѣкъ.— 

(^Ш8 дапео, ^Ш8 пероз, с^иів регйііиз іпѵепігі роіеві, §е 
сит Саііііпа поп Гатіііагіззіте ѵіхі8§е іаіеаіиг? Сіе. Саі. 2, 4. 

Агізіо йісеЪаі роезе азоіоз ех Агівііррі, асегѣов е Еепопіз 
всѣоіа ехіге. Ій. Каі. Л. В, 31. Это же слово Сіе. Гіп. 2. 7. 

16. Ѵаз, йоііит, сира, вегіа, са&из, Іадепа, сиісш, атрЫга, 

игпа, сопдъиз, зехіагіиз, суаііѵиз, зііиіа и зііеііа, оепоркогит, 
игеет, іезіа. Ѵаз, вообще всякій сосудъ. Самые большіе со¬ 

суды *) для жидкостей, всѣ глиняные, были: йоііит {въ ееііа 
ѵшагіа, чаще врытый въ песчаный грунтъ подвала), кегіа, сира; 

оба послѣдніе были меньше, чѣмъ йоііши, но болѣе слѣдую¬ 

щихъ, и, такъ-же какъ и тотъ, были болѣе или менѣе пузаты 
и въ видѣ тыквы. Болѣе похожи иа кувшинъ, во все изъ боль¬ 

шихъ сосудовъ, только меньше предъидущнхъ, были: огеа, са- 

йи$, уМо$, ашрЬога, и Іадепа, дауг(ѵо?, всѣ съ двумя 
ручками и всѣ глиняные. Что касается самаго вина, то, какъ 
скоро оно перебродило, разливалось на храненіе (йШшійеЪаІиг) 

въ сайоз или ащрЪогаз, закупоривалось пробкой (согіех), за- 

*) Болѣе точное, но короткое описаніе слѣдующихъ сосудовъ, безъ рисун¬ 
ковъ и множества ссылокъ на изслѣдователей, показалось мнѣ невозможнымъ. 
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иечатывалось смолой или гипсомъ; на дощечкѣ (іевзега), остав¬ 

ленной въ смолу или гипсъ, дѣлалась лоіа (названіе вина и 
имена консуловъ того года, въ которомъ оно приготовлено); 

въ такомъ видѣ вино и подавалось на столъ. ТТгпа была 
кувшинъ: имъ черпали воду и въ иемъ ее держали въ 
домѣ, обыкновенно съ ручками, а потомъ и урна для же¬ 

ребьевъ и для храненія праха умершихъ; она бывала дере¬ 

вянная, глиняная, каменная, металлическая. Для черпанья воды 
и для выниманія жеребьевъ, т. е. ихъ перетряхиванія, упо¬ 

треблялась еще зііиіа или уменьшительно зііеііа. Игсеиз былъ 
кувшинъ для черпанья, въ видѣ кружки, такъ же, какъ и иг па, 

изъ разнаго матеріала. Оепоріюгит, оіѵояброѵ, посудина для 
переноски въ пей либо на ней вина. Тезіа, метонимически, 

всякая глиняная посудина. СѵаіЬиз, хиаЭос, съ ручкой или 
ушкомъ, служилъ вмѣсто ковша, похоже на большую чашку '), 

и онъ же принимается за единицу мѣры вмѣстимости: именно, 
въ гиіеиз, о которомъ см. § 18. было 20 атрЬогае, въ сабиз 
три игнае, въ атрЬога двѣ игпае, въ урнѣ четыре соп#іі, въ 
соплив шесть зехіагіі, въ зехіагіиз двѣнадцать суаіііі.—ВДпііа 

ѵеідізіаз поп ІіаЬеі зиаѵііаіеш: ниш іцііиг, зі ^^1Ін роіаге ѵеііі, 
сіе йоііо зіЬі Ііаигіеікіит риіеі? Сіе. Вгиі. 83. Сличи Соіит. 

H. К. 12, 4 и С. Кеіеѵі отпіа йоЛщ оптез вегіаз. Тег. Неаиі. 
3, 1, 51. Іи &егт зтдиіаз. циае зіні атркогагит зеріепит, 

аіійііо теііісаттіз {спеціи въ вино) рошіо ипсіат еі зегіриіа 

оеіо. Соіит. 12, 28. Сираз Іаеба ас ріее геіегіаз сіе шиго 
ііеѵоіѵипі. Саез. В. С. 2, 11. 8аере огсае іп Нізрапіа 
іегѵоге тизіі гиріае. Ѵаіто К. К. I, 13, и сличи толковв. 

къ Йог. 8аі. 2, 4, 66. №шс шіЬі Іитозоз ѵеіегіз рго- 

іегіе Каіетоз сопзиііз еі СЬіо зоіѵііе ѵшеіа сшіо. ТіЬ. 2, 

I, 28, и сличи съ этимъ Ног. Сапп. 3, 21, 1 (указаніе І*ен- 
кера, Оаііиз, 2 р. 160 слѣд.). Ѵиірез Іадепае соііит Ігизіга 
ІатЬеЬаі. Рііаеііг. 1, 16, 10. Оиаіегноз бепагіоз іп зіидпіаз 
ѵіиі тпріюта рогіогіі потіее ехе&іі. Сіе. Гопі. 5. Іп еа 
іегіа (въ Арголидѣ) уи^тші иішіи беноз ѳг циіпоз йеиов 

*) Слачи Ігаііа, «іпцзиіша, § 17. 
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схіеоя іеіі ѵіпі. Ѵагго I?. К. 1- 1 ТіЬі гы оршз ІідоМі ппп 
атіірііия шпа ѵеі супПю. Ног 8яІ. 1, 1, 54. Стд& оіеі іп 
яіприіов ѵісо8 (І.'ііі яипі. І,іѵ. 25, 2. Атркот еоеріі івніліпі, 
сиг шсеия ехіі. Ног 8ікШ аііаіа сві, иі, «огіігепіпг. Ьіѵ 
25. 3 МіЫ Ішібаі аѵііиіл еопяиІіЬпя ргіясія сонгШа квіа 
(= аілрішга) швппп. ОѵкІ. Лтп. 2, 696, 

17. Сгаіега, (сгаіег), рпсѵ.Ыт, саНх всу/ікт, сппЯюгш, 

раіега, сііюгіит, сагскелятп, вгмрМнт, сутЫщп, сніиііие ІгиІІа. 

Сгаіегя, съ ушками, высокій въ видѣ кубка или жбана, у 
поэтовъ сгаіег, хрягг,р, есть сосуде для разеыропки, пуншевая 
чаша: въ ней вино свѣшивали съ водой, прежде чѣмъ сосу¬ 

домъ суаіішв, о которомъ см. і; 16, либо сосудомъ ІгиІІа '), 

съ ручкой, наливали въ бокалъ. Дли этой-же цѣли служи.» 

яіприіши, которымъ дѣлалась либаиія, религіозное возлія¬ 

ніе. Сосуды, которыми пили, назывались: росиіипі, отъ одного 
корня съ роіаге, стаканъ, бокалъ, но еще в самое общее 
названіе всякой посуды для питья, деревянный либо глиня¬ 

ный, я у богатыхъ изъ дорогихъ металловъ, изъ драгоцѣн¬ 

наго камня, а позднѣе и стеклянный. Не надобно забывать, 

что питейные сосуды Древнихъ не слѣдуетъ всѣ—на иа- 

неръ нашихъ—воображать въ глубину больше, а въ ширину 
меньше ;). За росиіит слѣдуетъ веуріігш, сі.о'лос, очень упо¬ 

требительный,—по преданіямъ, въ первый разъ имъ пилъ Гер¬ 

кулесъ,—большой питейный сосудъ съ ручкой, пожалуй, чара, 

кубокъ ‘). Саііх, у.й'мі, также очень употребительный былъ въ 
родѣ чашки, на ножкѣ, опять съ ручкой, а точно такъ-же и 
сапіііагпб, іооос, посвященный Вакху, большая, очень пу¬ 

затая чаша ‘). Раіеги, похожая на саііх, въ раскрышнѣ ши¬ 

рокая но съ плоскимъ дномъ. Сагсііевіил), ѵ.ару^оісѵ, опять 
кубокъ для питья, названный Вакховымъ, съ ручками въ видѣ 
ушковъ, которые выдавались ладъ краями и шли до дна въ 

') См. ГейнЬпрфи къ Йог. Нас 2, В, 14В. 
-) Сличи примѣчаніе къ Г 16. 

") МасгоЬ. 5, 21. 8егѵ, Уігд Аеп. 6, 278. 

“) МасгоЬ. 1. 1. Фоссъ къ Ѵігі;. Есі. в, 17 
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серединѣ съужеввый СіЬогішп, хфсормѵ, бокалъ, пара, чаша, 
сверхѵ широкая, книгу узкая, похожая на тѣ питейные сосуды; 
которые Египтяпе дѣлали себѣ ивъ листьевъ тамошнихъ бобовъ 
соіос&яа Большой сосусь для питья былъ и слііпііик, чата. 

СупіЬіога и ясарііішв—небольшія чаркн, которыя были похожи 
на сутЬа и всарііа. Сгаіетз та^нав вйаішші е(, геста ітріе- 
пі іпего раіегаш. Ѵіг" Аеп, 1, 724 и 728. Іппосепіів росиіа 
БеяЬіі іінсея ыіЬ итЬга. Ног Сапа 1, 17, 21. Віноя ІіаЪеЪат 
туркав: )нЬео ргоші піговдпе. Сіе. Ѵегг. 2, 4, 14. Ргопі спідие 
ІіЬісІо еяі, втсаѣ іпаедпаіез саігсез гопѵіѵа зоіиіив Іоріітз іняапм. 

зеи цшз сарй аегіа І'огЦк росиіа зеп пюйісіз пѵевсіі Іаеііпз- 

Ног. 8аІ. 2, 6, 67. ЕІ §гаѵіз аііпіа решЗоЬаі. сапікагиз ап па. 

Ѵігр. Есі. 6, 17 СагсЬезшт ргосегит еѣ сігса тейіит сот- 

ргевяига, апааіит тейіогеііег апяіз а вшито ай іпііптт рег- 

ітепШшв: раіега, иі еі хрзпш потев іпйісіо езі, ріатті ас 
раіепв е5І. МгхсгоЬ. §аѣ 5, 21. Ееѵіа Маззісо сіЪогга ехріе. 

Ног. Ой. 2, 7, 21, 22. Саре Маеопіі сагскеяіа ВассЬі. Ѵіг§. 

Оеоіуг. 4, 380. Ніѵез апгсіз тегсаіог сиІгіЧіз ѵта Буга гера- 

гаіа шегсс. Ног. Сагт. 1, 31, 11 

18. Пег сикщ заест, соіит, ѵеагса. ІІІег — кожаный 
мѣлъ длв временнаго храненія или для перевозки боды, вина, 

масла; надутый воздухомъ, онъ употреблялся и для переправы 
черезъ рѣки. Сиіенв—большой кожаный мѣшокъ или ку.ѣ "); 

въ такой мѣшокъ, между прочимъ, зашивали отцеубійцу и въ 
немъ ашваго бросали въ воду. Басспз—холщевый для процѣ¬ 

живанія, очищенія вина ізасспз ѵшагіпп) мѣшокъ, для храненія 
или ношенія сухихъ предметовъ, напр. хлѣба, денегъ, а еще 
иногда просто кусокъ матеріи, вмѣсто холодильника для вина 

») Фоссъ 1. ]. 4, ЙО. Ѵагго Ъ. Ія- 5, 26. Вообще см. Толков, къ мѣстамъ, гдѣ 

упоминается объ утихъ предметахъ. 

*) Изъ всѣхъ этихъ словъ только росиішп употребляется въ переаосвомъ 

смыслѣ, и только мет они мв ческа = витье, кутежъ, иапр. іп роСвИе, а ве мета¬ 

форически. Слѣдовательно чачіа рцдостп, страданія и т. п. надобно выражалъ 

оборотомъ изъ Ъаиііге, ехЬввііге. 

3) Сличи выше § 1С. 



у бѣдныхъ (зассиз піѵагіиз) '). Ѵекіса, собств. пузырь, а 
потомъ сдѣланный изъ него котелет, и т. п. Ешпепез ітпре- 

гаѵіі ^иап1 ріигіпюк иігез аЫще еііат сикоз сотрагагі (передъ 
переходомъ изъ Мидіи по безводной, пустынной сторонѣ). Кер. 

Еит. 8. Меикат роні ^иЪеѣ а^ие еіТишіі зассоз пиптопш. 

Ног. 8аі 2, 3, 149. Миіогит ІегеЪаІ аііег Іитепіез тиНо 
зассоз Ьогбео. Рііаейг. 2, 7, 3 

19. Ьапзг, раііпа, раіеПа, саііпт. Еапх было блюг)о, на 
которомъ подавали кушанье, разной величины, смотря по на¬ 

добности, и изъ разнаго матеріала, смотря по средствамъ хо¬ 

зяина,—очень плоское г), а раііпа была скорѣе глубокая миска, 
и опять разной величины и изъ разнаго матеріала. Раіеііа 
есть гіемііп. отъ раіега, плошка, блюдо, сковорода. Саііпиз 
нельзя хорошенько отличить отъ раііпа а). Сигѵаі арег Іапсез 
сагпет ѵііапііз іпегіеш. Ног. 8аі. 2, 4, 41. Огашіев гЬотЬі 
раііпаедде {лаініе і'египі ипа сит бати о (Іеоіесив. ІЬ. 2, 2, 45. 

(^иатѵіз Іаіа §егаі раіеііа гІютЬит, гЬотЪиз езі Іатеп Іаііог 

раіеііа. Магі. 13, 81. Ітшапе ѵіііит езі ап^изіо ѵа§08 різсез 
иг^еге саііпо. ІЬ. 2, 4, 77. 

20. СиЫІе., Іесіиз, Іесіиіиз, Ііьаіатт, Іогиз, дгаЪаІт, зропйа. 
СиЬіІе, всякое мѣсто лежанья, ложе, т. е. всякое мѣсто или 

площадка, которую человѣкъ или звѣрь занимаетъ или зани¬ 

малъ снЬаткІі саыва. Но только для человѣка служитъ Іесіиз 

или, какъ обыкновенно говорили въ образованномъ кругу, Іесіи¬ 

іиз, постель или диванъ, смотря по тому, спать-лп ложились 

на нее, либо только отдыхать, читать, обѣдать, безъ кузова, 

похожая на нашъ диванъ безъ спиши, только въ головахъ съ 

прислономъ, изголовьемъ (ріпіеиз) 4). ОгаЪаІиз, храрато;, 

*) Настоящая цѣдилка—холодильникъ = соІит. 

*) Слѣд. похоже на плоскую чашку вѣсовъ, а это еще и значитъ Іаих. 

*) Сличи иримѣч. къ § 10 и Толкователей къ мѣстамъ изъ Горація, а осо¬ 

бенно Тейндорфа къ мѣстамъ изъ Сатиръ. 

*) Безъ сомнѣнія, Іесіив отъ одного корня съ ъеход, /ех-гроѵ. лі'/гсѵ, нѣы. 

Іе^еп (р. лежать, но-лаіать). Бесіиіив часто значитъ, какъ думаетъ Гальмъ 
Сіе. Саі. 4, § 17, „(Іак БіеЬе ВеМ“ („любезная койка"); но впрочемъ часто, 
повидимому, стоитъ только для выраженія иепышиости ложа. 



низкій, простой диванъ или кушетка. 8ропг1а—кроватный ста¬ 

нокъ т. е. кровать для іесіия или Іесіиіиз, а потомъ и а) самая 
постель и Ь) погребальный одръ, носилки для мертвыхъ. Тогаз— 

набитый матрат, лежавшій на тееьмахъ, также подушка, 

перина и Ь) самая постель или сиЪПе. Тіюіатт, ■МХар.ос, 

спальня, а потомъ и, въ частности, стоящая тамъ постель, ложе 
брачное. Анахарсисъ говоритъ: МіЫ сыЫІе. Іегга езі. Сіе. Тизс. 

5, 32. Сапія Палате сиЫІе соеріі. РЬаеЙг. 1, 19, 9. Іпѵепіі 

зппі йио едиііез, ^иі зезе іііа ірза посіе раиііо апіе Іисет тс 
іп тео Іесіиіо іпІеНееІнгоз еззе роііісегепіиг. Сіе. Саі. 1, 4. 

Ріопузіиз соііосагі іиззіі Оатосіет іп аигео Іесіо (обѣденный 
диванъ). Сіе. Тизс. 5, 21. РгаеЪиіІ ЬегЬа іогит. Оѵ. Нет. 5, 

14. N011 еяі ргоЬаЪіІе йеоз іішпогЫез сопсигзаге отпіит 
тогЫіит поп тойо Іесіов, зей еііат дгаЬаІоз еі, дшіт зіег- 

іепіез аіщиоз ѵійегті. Ьіз оЪдісеге ѵіза еіс. Сіе. Юіѵіп. 2, 63: 

здѣсь именно "гаѣаіі противополагаются высокимъ, а у богачей 
часто и пышнымъ Іесіиіі. Тогиз езі йе тпоШЪнз иіѵіз ітро- 

зііиз Іесіо зропда реЙіЪиз^ие заіщггіз. Огій. Меі. 8, 655. о 
постелѣ простой. 

21. вігаішп, зігадиіит, зігариіа тевііз, Іойгх. регіреіазта, 

регЫгота, іарев или іареіе, аиіаеит. Бітаішп 'I—все, что 
можно разложить на чемъ ниб. вмѣсто покрывала, въ частности. 

постель, одѣяло, попона для лошадей, для муловъ. Это слово 
есть рагѣіс. отъ зіепіеге, такъ какъ и зіганиіит—средній родъ 
прилаг. зіпщиіиз—дшнргшй. одѣяло.—все, что можно разло¬ 

жить на чемъ-ниб.. слѣд. чехолъ дивана, наволочка или про¬ 

стыня постели и т. и., а потомъ н одѣяло, чтобы покрываться. 

Тоже и зіпщиіа ѵезііз, которое никогда не говорится о платьѣ, “) 

и регізігоша, тггрі'ттріор.а; а Іойіх, кажется, называлось соб¬ 

ственно покрывало, одѣяло. ■*) Регіреіазта, 4 > кгрітгішпр.а7 

•) йиа-виіиь, какъ и яігаіиш, ироаеходать отъ віегпеге, отъ одного Еорнд 
сь Отаріасо, згрйаок. 

*) Гейпд. Ног. 8аІ. 2, 3, 118. 

’) Толков, къ Лиѵеи. 6, 197. 

*) Р’ОгѵіНе къ СЬагіі р. 626 ей. Ьірз. 



главнымъ образомъ псе, что развѣшивалось .іатшьсомъ передъ 
чѣмъ-нибудь, но нельзя хорошенько отличить его отъ чаще 
встрѣчающагося Іарез, Іареіе, Послѣдними, ѣареііа, 

(ковры, пестрѣвшіе вытканными на ншъ фигурами,) увѣши¬ 

вались стѣны, покрывались полы, столы, постели; употребля¬ 

лись они и вмѣсто попонъ. ЛиІ.чепш, аО'лаіа, запавѣсъ въ 
театрѣ, съ выткапнымп на немъ фигурами героевъ либо побѣж¬ 

денныхъ варваровъ, при пачалѣ представленія опускался, а 
при концѣ поднимался,—еще балдахинъ надъ ігісіінішв. Асі 
іонііпіа еі іиідига та]Ога ргогіреге ее е яігаіо зиЪ Іесіит^ие 
сотіеге воІеЪаѣ (Саіщиіа). §иеі. СаІ. 51. (^ціеіеш печие шоііі 
яігаіо пес зііепііо агсезвеііаі. МаШ ааерс тіііѣагі ваяиіо орег- 

Іиш Ііиті іасепіет сопврехептС Ілѵ, 21, 4. Миіія вЫа 
ііеігаііі ^иЬеі. Ісі. 7, 14. Гііопузіиз соііосагі .]іі88І1 Оатосіет 
іи аигео Іесіо, яігаіо риісііеггіто іехіііі яігадиіо. Сіе. 5, 21. 

Кат педие Іит ріитае (въ сиісіѣа, о которой см. § 22) нес 
яігадиіа (зс. ѵезііз, одѣяло) ріеіа ворогет—сіисеге роззеі ТіЬ. 

1, 2, 77. Сопсііуііаіів Рошрер регізіготаііз яегѵопип іп сеШз 
яігаіо 8 Іесіоз ѵйіегев. Сіе. РЬі]. 2, 27. Рье»іа іесіа реіипѣ 
ровііщие іареігЬиз аііів типега сит І^нійо саріині Сегеаііа 
Вассію. Оѵій. Меѣ. 13, 638. Аиісіеит іоШіиг. Сіе. Соеі. 27. 

Іиіегеа зизрепза ргаѵіз аиіаса гиінав іп раііпат іесеге. Ног. 

8а і. 2, 8, 54, и здѣсь см. Гсгіндорфа *). 

22. Сійсііа, риіѵіпия, риіѵіпаг, сиЫіаІ, сегѵісаі. Сиісііа была 
набитая пухомъ либо шерстью подушка, тюфякъ, большей идя 
меньшей величины, главнымъ образомъ на постели, слѣд. т- 

рина, подушка. Что сиісііа была на постели, то былъ мягко 
набитый риіѵіішз на диванѣ для болѣе спокойнаго положенія 
человѣка, лежащаго за обѣдомъ, либо запинающагося чтеніемъ 
или письмомъ. Риіѵіпаг — пышная подушка — изъ тѣхъ, шія 
клались при Іесіівіепііа богамъ для леяганіи или сидѣнья, п 
какія впослѣдствіи употреблялись императорами. СиЬііаІ—-по¬ 

душка, неподвижно лежащая подъ лѣвымъ локтемъ, при ле¬ 

жаньи на Ігісііштп. Сегѵісаі—изголовье, подушка (въ голо- 

') ІѴйнд. 1. 1. 2, 8, 54. Фоссъ къ Ѵіі{>. Оеогб- 3, 25. 
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вахъ]. Спіеііа іи іеггл ^асе^, е"0 іи сиісііа. 8еп. Ер, 87. Ке- 

гріе ае'ггит фіеійщіят (Сіапоіінз) ѵізііаѵіі, пізі ехріогаіо ргіиз 
спЬісчіо снісШзі)ие сі зіга^иііз ргаеіепіаііз еі ехепззіз. 8иеі, 

Сіаші. 35. Еріяіоіат ниЬ риіѵіпит (ЛггЬіая ассиЬапз) зпЬ]'е- 

сіі. Мер. РеІ. 3. Ропаз ігі8і"ліа пюгЬі Ріясіоія», сиЫіаІ, Го- 

саііа еіг. Ног. 8аІ. 2, 3, 255., и см. здѣсь Гвітдорфа. Тіпре 
еярпі пягді Іоііо, сегѵіспі оіеЬіР Магѣ 14, 146 

23. Рогпіх, агсиз, сатега или сатага, іевШІо, іЪоІпз, 

(есінт, Іасппаг, Іщиеагіа. Гогпіх а) отдѣльная перемычка, 

арка, въ древнія времена и тріумфальная арка, а потомъ Ь) ий- 

толокъ, крапля -изъ сводовъ. Въ золотомъ вѣкѣ и позднѣе тріум¬ 

фальныя арки были больше и богаче п назывались уже агсшз; 
а сначала такъ назывался охотничій лукъ, потомъ радуга, ма¬ 

тематическая дуга и вообще все дугообразное. Сатега или 
сатага, хаиаоа, есть самое общее выраженіе для понятія 
сводъ. Тезішіо—сводъ, кровля черепахой, іогпіх Іевіікііпеаіиз; 

1ІЮІН8, 36лос, круглое зданіе съ куполомъ, подражаніе ѵкілэ<; 

Аѳинскому. Ніз рііів (ронііз) 1огпісез — сепзогез Іосаѵегипі 
ігнронешіоз. Ьіѵ. II, 37. Аіріа Магсіа (водопроводъ) Котагп 
(огпіеіітя зігпсііз регсіисіа езі. РИп. 31, 24. Рогміх РаЬіі. 
Сіе. Ог. 2, 66. Рогпісез іп пніго егапЬ аб ехсиггешіит аріі. 
Ьіѵ. 36, 23. Пірштграоѵ Гіі, иі Іезіисіо піарпа, сатега Іес- 

1н8. Ѵагго К. К. 3, 7. Тиіііаішт (сагсегет Еотапнт) ши- 

ніині ши1і([ие рагіоіев аЦие іпзирег сатега Іарніеіз }огпісі- 

Ъих ѵіпсіа. §а11. СаЬ 55. Бепаіпз (І)гизоі тагтогешп агсѵш 
сит Іѵораеін ѵіа Арріа ііесгеѵіѣ 8иеі. СІапсІ. 1. ОптіЬив 
ехсіітіз соттепШшп епт іп циасіат іевішііпе Гиівзе. Сіе. 

ВгиЬ 2‘2. Раг іасіез Іетріі: пиііпз ргосиггіі іп Шо априіиз, 

а ріиѵіа ѵіініісаі ітЬге Ікоіиз. Оѵісі. Разѣ 6, 282: это мѣсто 
надобно прочитать въ контекстѣ. Гезихій говоритъ: Ѳблоц 
(ГГроууиХогвЦ*; оіъор хор «о с; ріѵ харяря, жатаург^тс/м^, сі оіхос; 

6$и атіоЛ'^уоооаѵ і'/шм тг,ѵ ствугр. 
Тесіит вообще потолокъ. Но іасипаг и Іасріеапа потолокъ 

^не сводомъ) наборный, штучный съ разными болѣе или ме¬ 

нѣе дорогими и искусными украшеніями. РнЬдепІет діайіши е 
Іасшшгі 8е1а еоцііті аріти іІетіШ ]изЫ. Сіе. Тшс. 5, 21, а 



съ этимъ сличи: Лбвіапіе оре ЬагЬагіса, Іесіія саеіаііз, Іщт- 
а(І8. ІЬ. 1, 35 и 1)ерешіеп4 ІусЬиі ІадиеагіЬив аигеіз інсепзі. 
Ѵичг. Аеп. 1, 726. А что различаютъ эти слова такъ, что 
будто Іасипаг собственно промежутки между украшеніями, 

клѣтки потолка, а ѣщиеагіа украшенія, фигуры, то практически 
это ничего не значитъ. ') 

24. Вейііе, яесіез, веззіо, зеііи. зоііит, Иігопт, зиЬзеШмт, 

всатпит, зсаЪеИит, саіЫЛга, еэсЫйга или ехев/га. 8е«іі1е въ 
прозѣ золотаго вѣка не употребительно, а значитъ вообще что- 

ниб. такое, на чемъ можно сѣсть. Веззіо сидѣнье, т.-е. сидячее 
положеніе въ противоположность стоянью, ходьбѣ, лежанью, а 
потомъ Ь) засѣданіе, собраніе, присутствіе, сопвеввиз, и еще 
с) мѣсто, помѣщеніе, т. е. возможность или случай - сѣсть 
куда-нибудь. 8ебез, а) мѣсто, гдѣ сидятъ илп можно сидѣть, Ъ) спе¬ 

ціальный приборъ для сидѣнья, кресло, стулъ; это слово упо¬ 

требительнѣе. чѣмъ весіііе: с) тоже, что зеззіо въ третьемъ 
значеніи, только въ смыслѣ конкретномъ, и б) употребляется вм. 

зеііа, зсаюішш, зиЬвеНіши :). МеиіЬга яепех)и?бй розііо геіе- 

ѵаге зесШі. Оѵісі. Меі. 8, 639. ВедіШтв (мѣста въ театрѣ) пнщ- 

ішб шргітіз едиез — зебеі. Ног. Ерой. 4, 15. Кіаіиз. іпсеййиз, 
вето, аееиЫііо, ѵиііий, осиіі, шаииит пюіиз іепеаиі; іііиб 

аесогиш. Сіе. ОЙ. 1, 35. Коп езі ѣосіпшшз позігае ротегі- 
біапае зеззіотз. Сіе. Ог. 3, 30. Ніс Бреизірриз, Іііс Хепоепііек, 

іііс е|’ие аибііог Роіешо, си|ик ірза іііа зеззіо і'иіі, (рінш ѵіііешиб. 

Сіе. Ріп. 5, 1. Тиш Сгазаиз риіѵіпоз ророзсіі еі отпев іп іій 
ьсіііЪш, чиае егаиі виЪ ріаіапо, сошебепші. Сіе Ог. 1, 7. 

Сеіегі (зепеа) іп зедіЬиз виів Ігисібаіі вині. Еіѵ. 5, 41, а не¬ 

много повыше объ этихъ же предметахъ сказано веііае еішгиеае. 

8е11а ■’)—кресло, стулъ, тронъ, смотря по опредѣлительному 

') Различаютъ на основаніи производства Іасипаг отъ Іасив, инадина, вы¬ 

емка, отсюда Іасипа перл. зп. тоже,—а Іауиеапа отъ Іачиеив; но, ножетъ- 

быть, и оба слова происходятъ отъ одного корня съ Іасив, Іасипа, п Іауисагіа 
так. обр, будетъ испорченное Іаеиагіа. 

*) О другихъ значеніяхъ слона вейев см. § 1. 

') Такъ же какъ вей Не, веввіо, вей—ев, и веііа т. е. вой—Іа происходитъ 
отъ вейеге 



29 — 

слову, напр. ге"іа, сигиііз (тронъ или кресло, украшенное сло¬ 

новою костью, сначала для римскихъ царей, а потомъ и для 
высшихъ та"ік1гаіш еітііев). Тронъ—употреблялось въ спе¬ 

ціальномъ смыслѣ всегда объ иностранныхъ государяхъ и озна¬ 

чалось воіішп '), а позднѣе и Мігопиз, Драѵо?. Зсашпига,сксшья, 
скамейка, которую можно было употребить и вмѣсто подножки 
и вмѣсто сидѣнья; зсаЬеІІшп, скамеечка, въ томъ же родѣ. 

ЙиЬзеШа—скамьи, на которыхъ сидѣли сенаторы въ снгіа, судьи, 

тяжущіеся и свидѣтели на трибуналѣ претора, зрители въ те¬ 

атрѣ, некурульные та^ізігаіиз,—словомъ, самое обыкновенное 
названіе скамьи, лавки, назначенной только для сидѣнья, Са- 

ѣЬесІга, лосІИсря, стулъ, съ подушкой на сидѣньѣ для дамъ, изнѣ¬ 

женныхъ мущинъ, а въ позднѣйшее время и для публичныхъ 
лекторовъ, г) ЕхЬебгае, правильнѣе ехесігае, были залы съ мѣ¬ 

стами отдыха, особенно для бесѣдъ философовъ, учителей 
краснорѣчія и другихъ любителей науки. Саееіііа іп зеііа зе- 

«ІеЬаѣ. Сіе. І)іѵ. 1, 46. І^иІІі іиѵепіі зипі (въ лавкахъ и мастер¬ 

скихъ), (]иі поп ірзппі Шит зеііае (рабочій стулъ, прилавокъ) 

аіеціе орегіз еі дпаезіпз диоШіапі Іосипі заіѵит еззе теИпѣ 
16. Саі. 4, 8. Меіз сопіепіиз Ъопезіоз і’азеіЪиз еі зеіііз (і. е. 

сттіШшз) поііепі шіЬі зитеге. Ног. 8аі. 1, 6, 97. Цех воііо 
тесііиз сопзесііі аѵііо. Ѵіг§. Аен. 7, 169. Моге раігіо зебеиз 
іп воііо сопзиІепііЬиз (те сіе ]иге гезропсіегет). Сіе. Ее^. 1, 3, 

10. (^иа зішріісі зсапзіоие зеапйеЬап! іп Іесіит пои аіііип, 
втЪвПтн, іп аШогеш, .типиим {ОісеЬапі). Ѵаіто Е. Е. 5, 35. 

Апіе Со соя ІОІЩІ8 сопзіеіеге всстпіз тоз егаі. Оѵісі. Разѣ 6, 

305. АІСегит зеііеге іп ассизаіогига зиЫеШіз ѵісіео. Сіе. Атег. 

6. РоепіПііі ПШІІ08 ѵапае зІсгіИзсціе саИшІгае. Іиѵеп. 7, 203. 

Сопзііітшіиг іп СгіЬиз роііісіЬиз ехесігае, іп ^иі^ш8 рЬіІозорЬі, 
геііюгез геііфііеріе, (ціі зіисіііз сіеіесіаніиг, зесіеге роззіпЕ 
Ѵ'іСпіѵ. 5. 11. 

*) И 80ІІШ11 происходитъ отъ зесіеге: е могло перейти въ о, какъ наир, въ 
80СОГ8, а сі въ 1, какъ въ Іасгіша отъ й«хро. Древніе аоііит производили отъ 
80Іие, потому будто бы, что оно стало сѣдалищемъ только для одною какого 
ниб. человѣка или бога. 

") Гейндорфг къ Ног. Заі. 1, 80 слѣд. 
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25. ВидуеМтп и ьиддезіт, говіга, Іост вирсгіог, ІгіЬипаІ. 

вирревішп и виаревіив, охъ тд-дегегс, оба означаютъ возвы¬ 
шеніе. сдѣланное изъ дерева, камней, земли, въ городѣ, чтобы 
оттуда говорить къ народу, или въ лагерѣ—къ солдатамъ. На та¬ 

комъ вирревіи» на і'огшп Еошаншн были вдѣланы корабельные 
носы, взятые у жителей Антіума. Оттого эта ораторская ка- 

«едра и называлась говіга, опии,* но «говорить съ этой ка~ 

оедры> выражалось не іп говігік или ех говігіз, а рго і’овігів 
бісеге; но ііе говіл’ів бевсенбеге, бебнсеге, беіигішгс и т. п. 

говорили. Йиррезішн былъ и ІгіЬшіаІ, полукруглое возвышеніе, 

на которомъ при уголовныхъ и государственныхъ процессахъ 
помѣщались въ Римѣ консулы, полководцы и правители (рго- 

сонвиіеа, ргоргаеіогее) въ провинціяхъ, при судопроизводствѣ 
преторы съ судьями, свидѣтелями и тяжущимися сторонами. ') 

Ьосыв вирегіог—вообще всякое возвышенное помѣщеніе ора¬ 

тора передъ слушателями, слѣд. такъ можно назвать и вир- 

ревіиш, гоБіха, ІгіЬипаІ; можно этимъ словомъ переводить и 
слова: «каоедра въ церкви, алтарь, престолъ, жертвенникъ, 

амвонъ, балконъ.» Віонувіив. сршш іп сошшшііЬив виддезік 
еютівіеге нон аибегеі, сонсіонагі ех Іиггі аііа воІеЬаІ. Сіе. 

Тивс 5, 20. Эта башня могла быть названа и Іосив вирегіог. 

С Маеніив іп тддЫѵ го&іга беѵісіів АпІіаѣіЬив і'іхегаі. 

Ріін. 34, 11. Нос бесгеіо Соеішні сонсіонагі сонаніет сіе 
Г08Ігіь бебихіѣ. Саев. В. С. 3, 21, а немного повыше о та¬ 

комъ я;е случаѣ: С. ТгеЬоніиш (ргаеіогеш игЬаишп) бе іп- 

Ьитіі беІигЬаѵіі. І'егосііег аб ІгіЬипаІ інірегаѣогіі сопсштипЬ 
14 ѵ. 28, 26. Марна еіоднеиііа еві иіеініиш акціе ііа ѵеіиі е 
вщтіоге Іосо сонеіопажіиш, иі Ііошінев шоіѣеш Іініеге беві- 
віані. Сіе Тивс. 1, 49. 

26. Ітіттепіит, зиреііех. іііетйш. Всѣми этими тремя 
словами выражаются понятія очень различныя. ІнкІгиілеіЦига, 

') О мебели для дгёіі засѣданія ем. нредъцд. §. Замѣтимъ, что ІгіЬішаІіа 
примѣрно со временъ Катона Цензора помѣщалась въ базиликахъ. Еще: но¬ 

вѣйшее „трибуналъ" — еудч.. иадобно, смотря но связи рѣчи, переводить обо¬ 

ротами иаъ і'КІІгішіі, іініех, ]иіНгіпіі еоііерівщ к сомзіішш, наир гориі >шп- 
кшш, верховный судъ. 
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<ігъ іпвГгиегс, означаетъ совокупность вещей, ') нужныхъ для 
правильнаго снаряженія на дѣло, на работу по какой-ниб. про¬ 

фессіи или ремеслу, слѣд. матеріалъ, снаряды, прупін, сред¬ 

ства, запасы и, смотря но приставленному имени прилага¬ 

тельному или родительному падежу, ремесленныя орудія, земле¬ 

дѣльческія, охотничьи, военные снаряды, корабельные припасы 
и нроч. 8иреІІех, домашний утварь, домашній скарбъ, озна¬ 

чаетъ всю движимость, посуду, орудія, мебель,- какія есть у 
КОГО-НИб. ВЪ ХОЗЯЙСТВѢ ДЛЯ НуЖДЪ Либо удобства ЖИЗНИ. ІІІ8ІГЦ- 

ніеіШіт и чиреііех употребляются и въ переносномъ значеніи, 

а первое слово тогда бываетъ и въ ріигаііз. Въ такомъ слу¬ 

чаѣ інвігшпепѣит значитъ средство, орудіе, а зиреііех—за¬ 

пасъ, средства, а иногда, въ виду эпитета либо по связи рѣчи. 

рѣдкость, украшеніе, или драгоцѣнность, алмазъ. •) Іпзігитеп- 

ѣшп гизйгит. “) паиіісит, шііііаге, ѵенаіогіиш, ЬеШ, ЫЬег- 

иогит, ѵіііае. Свез. Сіе. Ілѵ. Гиіі регтакпит орйті ропйиь 
агцеіЦі, ргейоза ѵезіі$, тика еѣ Іаиѣа треііех. Сіе. РМІ. 2, 

27.—-Ѵегесишіив егк изиз огаіогіае циаві зиреііесііііз. Виреііех 
е§ѣ епіт циоскті тобо повѣга, чиае ені іп огпатепііз аііа 
гепші, аііа ѵегѣогит. Сіе. Ог. 24. Сиііі аиѣет вѣиШиз, <ріат 
геіега рагаге, цшіе ряпшіиг ресипіа, ецпоз, і’атиіоз, ѵеніет 
ецгеціаш, ѵа§а ргеііоза, ахпіеов нон рагаге, орйтат еі риі- 

сЬет'таш ѵііае, иі ііа сіісат, шреІІесШет.Ій. 1 ліе). 15, и 
здѣсь см. Зейфферта. 

Иісшіііа означаетъ все, что нужно въ житейскомъ обиходѣ 
но это слово не цицероновское. Кес шіпиз геііциа иіетіііа, 

цшЬиз аиі аіііиг Іютіпит цепи8 аиі еііаш ехеоіііиг, іікііце- 

Ьнні іесіо. Сиіиш. 12, ргаеі. 

*) Отсюда выходить, ім „отдѣльный инструментъ*- мастера или художника 
нельзя перенеси, твііишѳпіиш. 

а) См. Зейфферта Сіе. Баеѣ 15 § 65. 

3) Барронъ В. К 1, 22 перебирает ь весь іпзіпшіециші іизіісит, по тутъ 
же говорить, ііши-тпеніит еі виреНесШеш пшіісат отиет еіс., какъ будто 
говорилъ объ обоихъ. Оиъ выразился такъ въ томъ смыслѣ, что ие одна пещь 
въ хозяйствѣ сеть вмѣстѣ утварь (ьиреііех) и орудіе занятій (іиаігитеыішпГ 
а шспзае, Іесіі, росиіа и т. и. едва-лп когда называются іизігишепіит. 
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27. Мета, аЬаст. Мепвн—всякій столъ, а еъ особенности 
тотъ, на которомъ ставилось кушанье (еясагіа), Ъ) тотъ, на 
которомъ выставлялись товары, с) столы мѣнялъ (шепяапі, 
агреніагіі, пшшпиіагіі). АЬасив, а/ЗаЕ, а^якіоѵ'), нерв, игран¬ 

ная либо счетная доска, а потомъ столикъ обыкновенно о трехъ 
ножкахъ, болѣе или менѣе пышный, для выставки на немъ куб¬ 

ковъ, бокаловъ, вообще дорогой посуды, галантерейныхъ ве¬ 

щей. I»іолувіын сотр1ип*8 аЬасоз огпаѵіі агренЬо аигодие сае- 

Іяіи. Тиш асі тетат риегов уиввіі сопвівіеге Дііщепіегдие 
тітяГгаге. Сіе. Тивс. 5, 21; здѣсь аЪасі именно столики съ 
рѣдкостями, а шепва собственно столъ обѣденный. 

Хотя и говорится інШЬеге теияае виае = асіЫЪеге соепае, 

шенвае Ііаіісае Йугасивіаедие (къ богатому, лакомому, роскош¬ 

ному ериіае). однакожъ «во время стола, за столомъ, просить 
къ столу, садиться за столъ, имѣть, держать хорошій столъ» 

и т. и. надобно переводить выраженіями изъ соепа либо ери¬ 

іае, соепаге либо ериіагі. • 

28. Ьаріз. Іаріііиз, ватт, зііех, саиіев, сов, саісикіз, гирез, 

всориіт, реіга. Ьарів, можетъ быть отъ одного корня съ )лс, 

значитъ камень а) въ отличіе отъ другаго матеріала, напр, 

дерева, металла, Ъ) небольшой камень въ отличіе отъ вахиш 

и с) особенно камень, отъ природы или отъ обработки полу¬ 

чившій извѣстный видъ или форму, слѣд. жернова, межевые 

камни, надгробные, драгоцѣнные камни, жемчугъ. 2) 8ахига-~ 

юрнокамеишя порода, скала, въ отличіе отъ другихъ состав¬ 

ныхъ частей почвы, все равно, въ видѣ ли только конгломе¬ 

рата, или сплошной, чистой массы, но съ добавочнымъ поня¬ 

тіемъ дикости, жесткости, нескладности, а поэтому еще Ь) 

утесъ и с) каменная глыба, большой камень, въ отличіе отъ 
Іаріз. Рудокопъ и каменоломъ работаютъ надъ нахіш и ваха, 

’) А(3лхюѵ, ер’ оо схбрсооѵ хаі ар' ои гене Іоцоцсь; елоюоѵто. ііѳкк. Апесй. 
1 р. 323. 

г) О Оуаготппихъ камняхъ в жемчугѣ веема часто говорится и Іаріііив, 
наир. Ног. 8а». 1, 2, 80: здѣсь піѵеі ѵігігіеегріе ІаріПі значить акеичугь и 
изумрудъ. 



я каменщикъ надъ Іарійез; но эти Іарійез, если очень велики, 

могутъ быть названы и захшп, заха. Кирея ’) скала, утес?, 

т-е. голая, оцѣпенѣлая, твердая каменная масса, особенно на 
сушѣ, а сапіез или зсорпіпв, гглбті/о^, торчащая острая скала 

пли риф, главнымъ образомъ въ морѣ, скрытъ ли онъ больше 
пли меньше подъ водой, или выставился изъ воды. Рейта, ~ітря, 

то же, что захшп и гирек, вошло въ языкъ въ серебряномъ 
вѣкѣ, вапр. часто встрѣчается уКурція. 5і]ех твердый булыж¬ 

никъ, кремень, голышъ, какими мостили улицы въ Римѣ, шос¬ 

сировали большія дороги, особенно базальтъ. Сок—шерохова¬ 

тый, рѣзкій камень, особенно точильный камень, оселокъ. Саі- 

еиіиз )—гладкій, круглый либо кругловатый камешекъ, какіе 

въ старинныя времена употреблялись при подачѣ голосовъ, а 

всегда при счетѣ и въ игрѣ въ шашки. 5іі11ісіс1і сазиз Іарі- 

<1&т саѵаі. Ідісгеѣ 1, В14. Руггішз Іарісіе ісіиз іпіегііѣ. Хер. 

Ве§. 2. Хозіі шаіеіѣегае теае і’шкіиш, грті езі ай (]цаг(;итп 
еі ѵісезшіит Іарйіет ѵіа 5а1агіа а Кота. Ѵагго К. К. 3. 

2 р. тесі. Іп таге ргохшшт §еттаз еі Іарійез (жемчугъ-) 

тіЫжтцз. Ног. Сагт. 3, 2-і, 48, и здѣсь см. толкователей 

Хоп езѣ е тхо зсиіріиз аиі е гоЬоге (Іоіаіив заріепз. Сіе. 

АсасІ. 2, 31. Ватт Тагрещт.—Ватт іп^епз, зіѵе ітЪгіЪиз 
зіѵе шоіи іеггае ІаЬеі'асІнт, ех Сарііоііо ргосійіѣ. І.іѵ. 35, 

21. Сарііоіішп тхо ещайга^о 3) зиЬзігисіит. Ілѵ. 7, 4. Еирез 
Тагреуа.—ОррШиш ех отшЬиз іп сігсшіи рагІіЪив аШззішаь 
г прея йезрееіизчие ЬаЬеЬаі. Саез. В. О. 2, 29. Хаѵез иіЫІ 
заха схш(енцш) (во время отлива моря бывшіе наружу) іппе- 

Ітапі. Шй. 3, 13. Кешщат рагз асі зсориіоз аіііза іпіегіесіа 

езі. Саез. В. С. 3, 27. Всоргйш вахта етіпепз. 8егѵ. ай 

Ѵігё- Аеп. 1, 45. НетозНіепез саісиігз іп оз согуссйй зтпта 
ѵосе шиііоз ѵегзиз нпо зрігііи ргоішпііаге сопзиезсеЪаІ. Сіе. 
Ог. 1, 61. Віііее зсшШІат ехеийіі АсЬаІез. Тіг§. Аеп. 1, 

') Вѣроятно, ОТЪ одною норнн съ пшцю, гцрі. 
’) Отъ одвоі’о корня съ еаіх и куУг^. 

’} Въ Винѣ былъ часто уыоыпваезшй висатвдннп кахиш цшиігаіит, плит¬ 

някъ, который употреблялся иа постройку древнѣйшихъ тамошнихъ зданій. 

3 
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174. Аиши Ыаѵіиш Ьаиб сипсіапіег (Іійсігіівве поѵасиіа соіет 
іепші. Ьіѵ. 1, 36. 

Изъ этихъ словъ употребляются и въ переноспомъ смыслѣ: 

1) метонимически саісиіпз въ смыслѣ расчета, итога, напр. 

въ выраженіяхъ: аіі еаісиіов геѵосаге, саісиіов ропсге, саісиіов 
биЬбисеге еіс.; метафорически 2) Іарів, вахиш, саиіез—впро¬ 

чемъ всѣ три главнымъ образомъ у поэтовъ—въ смыслѣ тупо¬ 

умія, невоспріимчивости; 3) зііех въ смыслѣ безчувственности, 

жестокости сердца-, даже и въ прозѣ, и 4) даже и въ прозѣ 
всориіив въ смыслѣ трудности, огшсности N011 зііісе паб 

8ШІШ8, веб еві паіига і'еге іп ашшів Іенегиш диііЫат ас 

тоііе, чио(] ае&гіішіше, диазі іетревіаіе диаііаіиг. Сіе. Тивс. 

3, 6. Кеьѣаге ііЬі ѵійеЬаІиг еегѵогит потен, цио, диаві іп 

рогіит, ге)есІи8 а ееіегів виврісіоиіЬив, еоиііщеге розвез, иЫ 

ѣсорлйит ойенсіів еіивтосіі, иі пои то (Іо аЬ Іюс егітеи гевіііге 

ѵісіеав, ѵегит отпет вивріеіопеш іп ѵовтеѣ ірвов гесісіеге 
іпѣеііщав. Сіе. А тег. 29. 

29. Ьаіег, Іедиіа, гтЬгех. Ьаіег кирпичъ, іе&иіа отъ Іе§еге, 

іобыкновенная) кровельная черепица, ітЬгех отъ ітЬег, чере¬ 

пица жолобчагпая. ЬаіеггЬш Іиіодие ншвеиіив сопіе^ііиг. Саек. 

В. С. 2, 10. Меаз сопігещзіі ітЬгісез еі іедиіаз. РЬші. МіІ. 
2, 6, 24. 

30. Тідпигп, ігаЬз. Ті«иит вообще строевое дерево, бревно. 

Но іпіЬв главнымъ образомъ болѣе или менѣе длинный брусъ, 

перекладина, балка. 8ирег еа іідпа Ігаивѵегвав ігаЬев іпрсіинѣ 

Саез. В. С. 2, 9. Надобно прочитать всю эту главу, а еще 

Саек. В. С. 7, 23 и В. С. 2, 10; въ послѣднемъ мѣстѣ Іга- 

Ьев (ехігешае). очевидно, тоже, что сейчасъ впереди названо 
іщпя (Ьіресіаііа, въ два фута толщиною). Но что іі"ішш вы¬ 

ражаетъ болѣе общее понятіе, слѣдуетъ и изъ того, что плот¬ 

никъ но-лат. іщпагіив; а что ІгаЬв главнымъ образомъ значить 
длинный брусъ, видно и изъ того, что ІгаЬв метонимически 

употребляется въ смыслѣ дерева въ лѣсу, судна, корабля. 8І1- 

*) Сличи ЗеВфферта І.аеі. р. 821. 
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ѵа ігегщеш ігаЫЪиз Оѵііі. Меі. 8, 329. Сі ігаЬе Сургіа Муг- 

Іоціп раѵійия оаиіа весеі шаге. Ног. 

31. Пдпит, таіегіа, таіегіез. Ілцпит дерево, въ отличіе 
отъ камня, земли, металла и другаго матеріала, а въ частно¬ 

сти Ь) дерево на топку, полѣно. Маіегіа, у Цицерона гораздо 
чаще таіегіез '), имѣетъ болѣе обширный смыслъ, именно, 

означаетъ всякій матеріалъ, годный или употребленный на 
что-нибудь. Въ частности озн. оно Ь) деревянный, лѣсной 
матеріалъ, годный либо употребленный на постройку, лѣсъ, 
или и на топку, топливо, и с) деревянный матеріалъ и въ жи¬ 

вомъ деревѣ, въ отличіе отъ листьевъ, кистей или гроздовъ и 

другой растительности. Оііш ігипсиз егат йеиіпив іітіііе Іід- 

пит. Ног. 8аі. 1, 8,1. Ніввоіѵе Ггіциз Іідпа вирег іосо 1аг§е 
геропепв. Ісі. Сагш. 1, 9, 5. Маіегіа Ъірейаііз, ш. еаева, га. 
агійа. Саев. Каѵаіін таіегіа. Еіѵ. 26, 47. Аі иЪі ѵіпо сопви- 

Іішив, ѵіііз еіііціиг, с|иае еі іп ігисіи ѵаіеі еі йі таіегіа. Со- 

Ішп. 3, 2 іпіі.—Очень часто тааіегіа или таіегіез метоними¬ 

чески значитъ матерія, предметъ, источникъ, причина, по¬ 

водъ, случай. Езі еііат сМогтііаіів еі еогрогів ѵіііогиш ваіів 
Ъеііа таіегіез ай реатйит. Сіе. Ог. 2, 59 

32. Мигиз, тоепіа, рагіез. тасегіа. Мигив есть всякая 
стѣна, но съ оттѣнкомъ прочности, крѣпости, порядочной 

вышины и толщины. Моеніа, которое прямо указываетъ на 
шшііге, древн. шоеиі. е, наз. стѣна, какъ защита. Рагіев 
стѣна, какъ составная часть комнаты, дома, строенія; по¬ 

этому въ рінгаііз прямо = домъ. Масегіа есть ограда, заборъ 
и т. и. у дворовъ, садовъ, виноградниковъ, невысокій, иногда 
каменный или кирничпый, а иногда изъ земли со щебнемъ. ") 

Метафорически бываетъ шигив — защита, оплотъ, но очень 
рѣдко, и потому лучше такъ не употреблять. Микоз АШеніеи- 

віиш гезіііші. Кор. ТЬеш, 6. ВошісШа соіуипсіа, циав ихЪев 
йіенвиз, тоепгЪаз ваервегині. Сіе 8еві. 42. Нів іаЪиІів іиіе- 

') 11ч Іишридѵ .кчш, Шиеіиеру, Грамм, р. 183; иодробпѣе Гаазе Кеіь. Ѵогі. 
Прииѣч. 94 а ВО. 

•) Сличи Герцога иь С'ае=. В 1Л. 7, ОУ ц еще Ѵаі-го К. К. 1, 14. 



гіогез іешріі рагіеіев ѵевііеЪатиг. 1(1. Ѵегг. 4, 55. Іпіга ра- 

гіеіез (Іогпгаіісоз (въ четырехъ стѣнахъ, не выходя изъ дому). 

Сіе. Но когда Сіе. (Ж 2, 8 говорится: Рагіеіез то (Іо игЬів 
зіапі еі тапепі: гет ѵего риЫісат решіиз атІБітие, то здѣсь 
разумѣются просто аебек, ііопіик, (Іоілісіііа. Напе іп Ьогіо 
тасегіат ]иЬе Йігиі. Тег. Асі. 5, 7, 10. 

33. Сігситйаге, сіпдеге, ваеріге, ѵаііаге. Сігсшшіаге значитъ 
окружать, сіпдеге метафорически тоже, собств. окружать 
какъ-бы поясомъ, полосой. 8аеріге, огораживать, ограждать, 
съ такимъ оттѣнкомъ, что ограда есть застава, которая не 
даетъ ни взойти въ огороженное мѣсто, ни выйти оттуда. Ѵаі¬ 

іаге—выраженіе военное и = окружать ѵаііо (валомъ и пали¬ 

садомъ). Метафорически ѵаііаге = укрѣплять, оборонятъ, еае- 
ріге больше = охранять, дѣлать безопаснымъ, сіпдеге — обло¬ 

житъ, запереть безвыходно, впрочемъ послѣднее очень рѣдко. 

СгЬепі шоешЬиз, еогопа сігсиіжіаге и сіпдеге. АіЬепіепзев 
(Іеоз риЫісов виовдие раігіоб ас репаіев, дно і'асіішз ровкепі 
(ІеСепсІсге, тигіз тервегипі. Кер. Тіісш. 7. Сазіга ѵаііапіет 
ГаЬіиш айогіі бшіі. Ілѵ. 9, 41. Зісіііа ипсіідие сіпсіа регіснііа 
Сіе. Мап. 11. Коп ѵісіеі, сцііішб ргаеБІсйІБ рІііІоворЫае ваеріш 
еіш. И. ІЛѵ. 16, 23. Рориіиб Коюаішз арегиіі ЬисиІІо іюре- 

гапіе Ропішп еі гедіів диоисіат оріЪив еі ірва паіига гедіо- 
пів тііаіит. ІЙ. АгсЬ. 9. 

34. Иипйия, [шѵіажепіит, Ъазіз. ГшкІиБ значитъ низъ, исподъ, 
дно посудины, либо ящика, сундука; Іипйаіиепішп или—такъ 
какъ эта форма мало употребительна — і'шкіашеіііа — фунда¬ 

ментъ, основаніе зданія, а отсюда и метаф. въ ед. и множ. 

основаніе, опора чего-виб.; Ьазів пьедесталъ статуи. Ішо Ке- 

геиз сіеі аедиога /ипЛо. Ѵігд. Аеп. 2, 419. Ніс- іп Раіаііо 
ргіша игЬі /ипйатепіа )есі. Ріѵ. 1, 12. Ішиіатепіит мі 
)шііііае Псіез. Сіе. (Ж 1, 7. 

35. ѴШа, ргаедіит, /гтсіт, гт. Ѵіііа ')—вообще всякое 
загородное строеніе такого рода, что въ немъ можно жить, въ 

*) Сдѣлалось изъ ѵіс—Іп, слѣд. отъ одного корня съ оіхос, ѵіепв, ѵісіши, 
ѵіеіиіа и прочими слонами итого корпя. 



отличіе отъ гіого и? или аейея нгЪапае; напр. даже ѵШа риЬИса 
на Сагоргі8 Магійш, устроенная для сепзогек на тѣ случаи, 
когда они сепвшп рориіі а^егені: *). Потомъ ѵіПа значитъ 
усадьба, помѣстье, имѣніе въ тѣсномъ смыслѣ, состоявшее 
изъ трехъ частей: а) ѵШа игЬана, устроенная на житье для 
владѣльца, Ь) ѵ. гияііса, въ которой помѣщалась необходимая 
въ хозяйствѣ прислуга, скотъ и іггоігішепішп гивііешн; 

с) ѵ. й-исішігіа, въ которой хранились продукты хозяйства !). 

Потомъ въ частности ѵіПа значитъ и просто дача, т. е. когда 
и яе предполагается особенныхъ построекъ для сельско-хозяй¬ 

ственныхъ занятій. Ргаейіит, помѣстье, имѣніе, одинъ либо 
нѣсколько земельныхъ участковъ вмѣстѣ съ ѵШа. Гипйня 
недвижимое имѣніе, земельный участокъ, земля, тоже, что и 
предъидущее, только при этомъ нѣтъ въ виду необходимыхъ 
для хозяйства на ней строеній, т. е. безъ ѵШа. Пиз также 
усадьба, помѣстье, во употребляется особенно въ отличіе отъ 
имущества, собственности городской э). Пиііоз ЬаЪиіі Ьогѣоз, 

пиііаш еиЬигЬанат аиі піагШтат ѵШат, пецие іп Ііаііа ргае- 

іег Агйеаѣігшш еі Потепіанит, гивіісит ргаесМит. Пер- 

АМ. 14. Сонзіаі Тите пон тойо ргаесіыз соІенсИз ргаеѣиізве, 

Бей сегѣІ8 /гтйіз раіге ѵіѵо ігиі зоіііит еззе. Сіе. Атег. 15. 

НаЬеС гив атоеиит еі виЪпгЪаиит. И). 17, 45. 

86. Лгх, санігит, сазіеііит, сазіга, типіііо, титтепішп. 
Агх 4), такъ же какъ «у.обтго/л;, построенный на возвышенности 
крѣпкій замокъ, укрѣпленіе, для защиты какого-нибудь города 
или мѣстности въ смыслѣ убѣжища для нихъ въ опасное время, 
а также и для господства надъ извѣстнымъ городомъ или мѣст¬ 

ностью, для удержанія ихъ въ повиновеніи. Саеѣгшн 8), мѣсто, 

окруженное окопами, а такимъ образомъ и укрѣпленное; изъ 

*) Сличи І.іѵ. 4, 22. 

*) Подробно объ зтинъ Соіига. 1, 6. 

*) Но не отъ долш отъ него отличается ѵШа. Еще: пра Твзсціапиш, Гот- 

шшшт есс. надобио иодрачуиѣиать во ргавіііиш, а гцб. 

*) Отъ агееге 

1) Отъ одного корші съ еаіеиа, еаваів: і выаало, а окончаніе едока такое 
же, кикъ въ шоинішш, Іивігша изъ тонете и Іиете. 



такихъ мѣстъ, впрочемъ, часто впослѣдствіи вышли и насто¬ 

ящіе города юррісіа). Савіга— укрѣпленный военный лагерь. 
СавісИшн—небольшой савігит, небольшое укрѣпленіе, фортъ. 
Миніііо 1) укрѣпленіе (дѣйствіе) валомъ, окопами, стѣнами, 

а 2) и въ конкретномъ смыслѣ укрѣпленіе, редутъ, слѣд. гоп- 

нітнепішп, собств. средство къ защитѣ, безопасности. Агх 
Вотапа. Агсет 8угасивів, (ріаш шиніегаі Віопувіив асі игѣеш 
оЬвібепбат, а іиибатеніів бів)’есіі. Кер. Тіт. 3. І’ІкчгтіЪагия 
АІсіЬіабі Оптіит бебегаі, сазігит ін Гіігуріа. Кер. Аіс. 9. 

Ьоса сазіеШз ібопеа сотпіишѵіі. Тб. Мііі. 2. Агіоѵівіив тіьіі, 
Чиі поеігов типіііопе ргоІііЬегепі. Саев. В. 6. 1, 49. Мипі- 

ііопев нон ін игЬеш шобо, веб ін Еігигіат еііат вресіапіев, 
зі чиа інбе аихіііа ѵеніаці, орровиеге. Ілѵ. 5, 5. Інвіаг тип 
Ііае ваерев тшіітепіа ргаеЬеЬані, дио поп пюсіо іпігагі, веб 
не регвріеі циібет роввеі. Саев. В. О. 2, 17. 

Метафорически агх значитъ убѣжище, защита, но иногда и 
цитадель для угрозы, угроза-, но шипітепішп оплотъ, впрочемъ 
не очень часто. Римъ называется агх ошніит деиііит у Сіе. 

Саі. 4, 6, ігіЬішіііа роіевіаз агх ІіЪегіаіів у Ілѵ. 3, 45, но 
Коринѳъ наз. игЬв, диат рго агее (передовой постъ, чтобы 
оттуда грозить) ІіаЪііигив абѵегвив Ѳгаесіае сіѵііаіез Рііііірриз 
езвеі. Ілѵ. 33, 14. 

37. Аиіа, гедіа, раіаііит. Аиіа, аиЛг, дворецъ, палаты вла¬ 

дѣтельныхъ, царственныхъ лицъ; ге"іа вс. ботив, вебев, дво¬ 

рецъ, царскія палаты, жилище царя, сличи § 1. Раіаііит сна¬ 

чала наз. палатинскій холмъ, а потомъ императорегіт дво¬ 

рецъ (бопшв Аирщвіа), бывшій на томъ холмѣ. Міііі рагѵиіиз 
аиіа Іибегеі Аепеав, циі іе іашен оге геіеггеі. Ѵіг“\ Аеп. 4, 

318. Нос ігасіи оррібі (Аіехапбгеае) рагв егаі гещае ехіриа, 

ін циаш ірзе ІіаЬііапбі саивва ініііо егаі іпбисіив. Саев. В. 

С. 3, 112. ()іте пипс виі) Ріюеѣо бисіілшще раіаііа іиірепі, 

циіб, піві агаіигів Ъиішз равсиа оііт егапі. Оѵіб. Аш. 3, 119. 

38. ТаЪегпа, оЦгсгпа, /аЪгіса. Таѣегнае ') были скміды, 

лавки, въ деревянныхъ баракахъ или ларяхъ, въ которыхъ 

11 Отъ одного корня еъ Іаішіа доска. Сличи еще вшпе іпвиія. 



производилась продажа между прочимъ и книгъ, питей и еъѣст- 

ннхъ припасовъ, а еще занимались своимъ дѣломъ и аг^еп- 

Іагіі. У мелкихъ ремесленниковъ іаЪегпа была и мастерской. 

ОіТісіпа— изъ оріі'ісіпа—значитъ вообще мастерская, заводъ, 

фабрика. Но мастерская, заводъ, фабрика ремесленника или 
художника, работающаго надъ матеріаломъ твердымъ, напр. 

желѣзомъ, мѣдью, твердымъ деревомъ, наз. іаЪгіса, отъ іаЬег. 
Если вмѣсто і’аЪгіса въ означенномъ конкретномъ смыслѣ 
можно употребить и ойісіпа, то, однако, никогда абстрактно, 

а именно а) въ значеніи труда, работы надъ твердымъ, жест¬ 

кимъ матеріаломъ и Ь) въ значеніи искусной работы. Ногит 
Іттіпит Г]ііае8(;и$ оесіизіз іаЪегпгз тіпиі зоіеѣ. Сіе. Спі. 4, 

8. Офгсіпаз агтогит іпзііініі. Кер. А§ез. 3, Ѵиісатіз Ьеіппі 
/аЪгісае ргаеіиіі. Сіе. N. Б. 3, 22. ІаЪгіса аегіз еі і'еггі, і'аЪ- 

гіса гаишіі. Сіе. 

Метафорически ойісіпа значитъ мѣсто образованія, школа 
чего-ниб., по какой-ниб. части, въ хорошемъ и дурномъ смы¬ 

слѣ. Такъ сказано: ойісіпа сіісеініі. Сіе. ВгиС 8. (Ж заріеп- 

ііае. 1(1. Ьен. 1. 13. (Ж педиіііае. Ісі. Ашег. 46. А ІаЪгіса— 

впрочемъ только у поэтовъ—значитъ хитрость. Кошіе аіщиат 
/аЪгісат Ііпріі. Тег. Неаиі. 3, 2, 34. 

39. Веѵегзоггит, саиропа, ІюзрШит, іаЪегпа, роріпа, дапеа 
или дапеит. Беѵегзогшт, хатауыугіоѵ, заѣзжее мѣсто (сіеѵегіі), 
подворье, постоялый дворъ, домъ, станція, будетъ ли это имѣ¬ 

ніе самого проѣзжающаго, либо дача, домъ знакомаго, либо 
собственно постоялый дворъ. Нозрііішн пріютъ, постой, квар¬ 

тира у знакомаго. ') Саиропа трактиръ въ городѣ либо 
на большой дорогѣ. ТаЪепіа шинокъ въ городѣ, гдѣ можно 
было не только выпить и закусить, а и ночевать; и хо¬ 

дили туда именно бѣдняки. Роріпа ) харчевня, трактиръ, а 
рапеа или цаиешп, пожалуй, вертепъ,—то и другое въ городѣ, 

'і Если Ъовріііит и йеѵегзогіііш были собственностью самого йеѵегіепв, 
то, разумѣется, ничего не платили. 

Ч Сличи § 40. 

’) Отъ одного корня съ гдраі, спарить. 
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и ходилъ туда народъ, эпитеты котораго выставлены выше въ 
§ 14 и § 15. ') Ваіегашп шіііі ветрег ійопешп ѵівит еві йе- 

ѵегвопит. Сіе. Біѵ, 6, 19. Ех ѵііа ііа йіксейо 1,тш|ипіи ех 
ктріііо. Сіе. 8еи. 23. Копие Ши мох егіі рго сііе? саиропа 
рго оррійо? Сіе. Рів. 23. Іп рортіз, аіеа, ѵіпо Іетриз аеіаіш 
опте соизипіиі. 1(1. РІііІ. 13, 11. Пио 1іоттек (щит іп еан- 

(Іет ІаЬетит Йеѵегіі$беи1, віпші соемяге еі іп еосіет іосо 
бошпиш сареге ѵоіиегипі. 1(1. Іпѵепі. 2, 4. 

Примѣч. Саиропае и іаЬегпае въ городѣ, еще больше ро- 

рінае, а особенно дапеа въ глазахъ римлянина знатнаго и 
берегущаго свою честь были пріютами презрѣнными; ходила 
худа только чернь, а изъ знатныхъ распутные. Саиропае на 

большихъ дорогахъ только очень рѣдко могли быть нужны 

знатному римлянину, — частію по множеству разбросанныхъ 
всюду имѣній, а частію по ІюврШа рпѵаіа или риЫіса, какія 
бывали у нихъ. 

40. Саиро, Назрев, козріітт. козрііаіііав. Саиро, отъ одного 
корня съ /агт)Аос — шинкарь, трактирщикъ, содержатель 

саиропае, о которой см. § 39. Нозрев г) былъ хотъ, кто съ 
кѣмъ-ниб. другимъ, жившимъ въ чужихъ краяхъ и называв¬ 

шимся, въ свою очередь, также Ьозрев, сдѣлалъ уговоръ о 

взаимномъ даровомъ пріемѣ и угощеніи, гостепріимецъ (знако¬ 

мецъ),—тотъ, кто принималъ, и тотъ, кто былъ принимаемъ. 

Отношенія между двумя іюврііев назывались Ію.чріііиш, госте¬ 

пріимство (хлѣбосольство, знакомство;, Іюврііаіііав, госшепрі- 
имностъ (готовность принимать къ себѣ). 3) АІіег а<1 саиропет 
(Іеѵегьіі, ай козргіет аііег. Сіе. Іііѵіп. 1, 27. Сшн Йсіріо- 

піЬие егаі еі шш іпойо ковріііит, ѵепіш еііаш (Іошевіісич 
нвиз еі сопвиеіийо. Сіе. Ашег. 6. Вайіив Сашраиия Спаріио 
Еотагю козріітт гепипііаѵіі. Ілѵ. 25, 1В. Ііесіе и ТЬео- 

ріігавіо еві Іаийаіа кщпіаіііаз. Сіе. Ой. 2, 1В.-~Въ неренос- 

Ч Въ иереи, смыслѣ бциаеги только (Іеѵегвопиш, иаир. ііеѵеі-п. СІирПіогиш. 

Сіе. Атег. 4С. 

г) Сродио съ ЬоЫІБ я употребляется часто такъ, что значитъ только въ. 

болѣе ласковомъ, въ болѣе дружескомъ томѣ „пріѣзжій, иностранецъ". 

*) Разумѣется, Ъокріііиш могло устроиться ц безъ уговора ц обязательства, 
послѣ случайныхъ пріемовъ. 
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номъ смыслѣ ѣозрііет езве Іосі или іп ге, какъ наир. Сіе. Огаі. 
1, 50, = быть незнакомымъ съ чѣмъ-ниб., неопытнымъ въ 
чемъ-нибудь. 

41. Ароікеса, ееііа, агса, тіа, сарза, зеппіит, агтагіит, 

агтатепіагіит. АроіЬеса, атсоѵЦхт;, всякое мѣсто, комната, 

подвалъ, кладовая, куда что-ниб. складывалось и тамъ хра¬ 

нилось, слѣд. магазинъ, складъ, депо, амбаръ. Сеііа см. § 139. 

Агса, отъ одного корня съ агееге, крѣпкій сундукъ, съ 

крѣпкой, запирающейся крышкт, — главнымъ образомъ для 
храненія денегъ, платья и другихъ вещей, которыя не прямо 
нужны въ хозяйствѣ, а должны быть защищены отъ по¬ 

тери либо порчи,—да и гробъ. Сійіа, 'лістг„ круглый ящикъ, 

коробка, также съ крышкой только не всегда придѣланной къ 
коробкѣ и запирающейся въ немъ либо временно, либо 
постоянно хранились разные предметы.—деньги, платье, книги, 

плоды, а еще брали его и въ дорогу вмѣсто сундука дорож¬ 

наго. Сарза, отъ саріо. ящикъ, всего больше для храненія книгъ. 

Въ йсгіиіиш -і хранились только книги, свитки, ѵоітітіпа, и 
бумаги (документы): онъ могъ быть и въ дорогѣ перевознымъ 
сарза съ замкомъ, слѣд. ящикъ съ бумагами, секретерка. Аг¬ 

тагіит, отъ агта, собств. среди, родъ отъ имени прилагатель¬ 

наго, котораго однакоже въ языкѣ нѣтъ —былъ запирающійся 
■шкафъ со многими ящиками для храненія весьма различныхъ 
вещей, которыя, кромѣ того, можно было держать и въ агса, 

сізіа, сарза. Агтатепіагіит, отъ агтатепіиш, собств. сред¬ 

ній родъ отъ несуществующаго прилагательнаго, цейхгаузъ, 
арсеналъ. КіЬіІ егаі сіаішиш, шіііі оЬзщпаііш, шіііі зегіріиш: 

ароіЪесае Шаг і^иіззітіз Ьоішшѣпз сопіІопаЬапіиг. Сіе. РЫ1. 

2, 57, надобно просмотрѣть въ связи рѣчи. N011 Шіс аиі ароікеса 
ргоеів іпіасіа еві аиі рес ив. Ног. $аі. 2, 5, 7, гдѣ см. Гейндорфа. 

Рориіиз те віЫІаІ, аі шіііі ріашіо ірзе сіоті, зітиіас ппт- 

•) Въ этомъ случаѣ сомнѣваться заставляетъ мѣсто Соіиш, 12, 14, гдѣ у 
сіиіа крышка подвижная. 

*) Отсюда иѣм. „Йеіыгет1* *, шкафъ (с.т. мадор. „скрыня1-). О значеніи этого 
слова нрц иынератора.чь см. І.аигепс. Ьуй. 3, 5 в 35 ей. Газе. Такъ оно пе¬ 
решли и въ средніе вѣка. 
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шов сопіеніріог іп агса. Ног. 8аі. 1, 1, 67. Еосіеш апно 
сіиае іарісіеае ') агсае осіопоз і'еппе редея Іопцае, диаіетоз 
Іаіас іпѵепіае вшіі. Ьіѵ. 40, 29, н тутъ же потомъ разска¬ 

зывается, что въ одномъ агса лежало тѣло Нумы, а въ другомъ 
книги, имъ написанныя. Сакяіипі сарвіз і'ата еві е§§е НЪг^ие 
атЪизіит ргоргіів. Ног. 8аі. 1. 1 <*, 63. Сіаіат ейгасіат еѣ 
зиіхіисѣа ѵіаііса ріогаі. ІО. Еріяі. 1, 16, 54. Кеше Сгізріпі 
зсгіпга ііррі сошрііаббс риіез, ѵегЪит поп атрііик аФІат. И. 

8аI. 1, 1 ехіг. Сеііав геі'геріі отпев гееіивіігріе пгтагіит. 

Ріаиі. Сарі. 4, 4, 10. 

42. СогЫз, ігзсіш, диаіт, сапЫгит. саіаіітя, врогіа и 
врогіиіа. Невозможнымъ представляется точно различить всѣ 
эти корзины, сплетенныя изъ ивы, тростника, ситника и т. п. 

СогЬік (одного корня съ КогЪ, коробъ) наз. корзина для сбора 

и переноски нажатаго хлѣба, намолоченныхъ зеренъ, фу¬ 

ража и другихъ растительныхъ запасовъ. Такъ по Баррону 
К. К. 1, 50 и 52. Рівсіпа—сличи іізсив—корзина для поклажи 
смоквъ, винограда и другихъ плодовъ, а еще и для выжиманія 
винограда и вмѣсто формы для сыровъ. Такъ у ЗсгірН. Ееі 
Кивіісае, напр. СоІиніеІІа Г2, 39, и сличи Фосса къ Ѵіг$. Есі. 
10, 71. (^иаіив, корзина, которая употреблялась для процѣжи¬ 

ванія вина, меду, деревяннаго масла, а еще, такъ же какъ и 

саіаіішз, вмѣсто рабочей корзинки, ко дну уже. Такъ Соіит. 

9, 25. 12, 19. Ног. Сагт. 3, 13, 4. Сапізігит, /.аѵа'ггроѵ, г) 

корзина, деревянная, а у богачей и серебряная, въ которой 
подавались къ столу хлѣбъ, плоды и другія кушанья; для ку- 

шаньевъ несухихъ она служила, кажется, только подносомъ 
или судкомъ для посуды съ этими кушаньями. Такъ по Гейн- 

дорфіу къ Ног. 8н{. 2, 6, 105 въ связи съ 8егѵ. Ѵігц. 1, 710, 

гдѣ выраженіе саьівіга кіссагіа дѣлаетъ вѣроятнымъ показан¬ 

ное значеніе. Саіаііш», хаЛаЭос, корзинка, въ видѣ чашечки 

> Изъ того, что ути обѣ били агсае Іаріііеае, не иадобио такими же вооб- 

раздать и другія, которыя дѣлались просто изъ дерева. 
*) Одного корня п. упоминаемымъ уже у Гомера въ таномъ же родѣ хаѵезѵ, 

хйѵсСѵ, 
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лиліи, особенно дамская рабочая корзинка, куда клали шерсть 
при пряденьѣ, а потомъ корзинка для цвѣтовъ. Тоже самое 
значитъ и латинское слово сравііішп или сріазіПиз. 8рогІа, 

большая корзина для разныхъ надобностей по хозяйству, для 
храненія денегъ или напр. и для откармливанья въ ней куръ. 

Такъ по Абсоп. ай Сіе. Ѵегг. 1, 8 и Соіиш. 8, 7. 8рогѣи1а, 

небольшая зрогѣа, въ которой приносились отъ богатыхъ людей 
кліентамъ ихъ подарки изъ съѣстнаго либо денежные; отсюда 
и подарокъ '). Нопіо гпеззогіа согЪе зе еонѣехіі. Сіе. Вез!. 

В8. Ногаіпі (ізсіпат і'іеогшп оЬ)есІ8Іі. Ій. Е’Іасс. 17. Сазеоіоз 

щпсеа (івсіпа зіссаі. \ Іі&. Сор. 17. Тц зріззо ѵшііпе диаіоз 
сойцие ргаеіогит і'итозіз йегіре іесііз. 'Ѵігр;. Сеог§. 2, 241. 

Ргшіа еі іп раіиіів гейоіепііа шаіа сапізігіе. Оѵій. Меі. 8, 

675. Ѵоз Іанат ІгаЬШз саШМзцпе регасіа геі'егііз ѵеііега. 

Іиѵеп. 2, 54. Г)оті іпіег дгшвіііа ( = іпіег саіаііюз = въ пря¬ 

дильнѣ) питегаѣаіиг аигит. Сіе. Рііііірр. 3, 4. 

43. Іжиіт, вассиіия, тагзиріит, разсеоіиз, гопа, сгитепа 
или сгитіпа, рега, тапігса. Эти слова, кромѣ Іосиіив и—по¬ 

жалуй—зассиіиз, взяты изъ греческаго языка, съ большимъ 
или меньшимъ измѣненіемъ. І.осиіиз, мѣстечко для поклажи 
туда чего-нибудь, ящикъ. Отсюда Іосиіі ларчикъ, шкатулка съ 

разными ящичками, куда клали деньги, туалетныя вещи, счет¬ 

ные камни; деревянный либо изъ слоновой кости ■), Зассиіиз 
холщевый мѣшечекь, особенно для храненія денегъ, слѣд. ко¬ 

шелекъ 3). Магкиріиш, аарсйтги&ѵ или [АазсЬиоѵ отъ аазсикас 
или (харчпгос * *), кожаный денежный кошель, мѣшокъ. Ран¬ 

ено! из, ех аіиіа зассиіиз, какъ гов. Ыоп. р. 151 ей. Сегі., 
(расѵ.шАос;, слѣд. также кожаный кошелекъ, можетъ быть по¬ 

меньше, чѣмъ шагвцріши. 2опа, иоѵ-^, денежный кушакъ, 

которымъ обвязывались, и который носили особенно солдаты. 

Сгишепа или сгитіна, одного корня съ урирссіа, денежная 

') Отсюда нѣы. „ЙрогЬеІа". 

’) Сличи Гейидорфа къ Ног. 8а1. 1, 3, 17. 

а) Сличи Азеоп. аіі Сіе. Ѵегг. 1, 8. 

*) Сличи Хеи. АпаЬ. 4, 8, 4. 
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сумка, которую носили на шеѣ. Рега, к-дра, сума, котомка, 

в тапііса, въ сущности одно и тоже, только послѣднее 
слово, можетъ быть, поблагороднѣе. Онѣ привѣшивались на 
плеча и носились либо сбоку, либо на спинѣ; ихъ имѣли 
люди дорожные и нищіе для того, чтобы въ нихъ носить 
либо собирать съіствое '). Ѳевііі пшптоб іп Іосиіоз ДетіМеге. 

Ног. Еріві. 2, 1, 175. Іпіегеа ріепо ^иит Іиг^еі зассиіиз 
оге, сгевсіі атог питті. Іиѵеп. 14, 138. ІЧитті осіііщепіі 
аигеі іп тагзчрю асМиегипІ, сепіиіп йепагіа РЫІірреа іп раз- 

сеоіо йеогкив. Ріаиі. Кис]. 5, 2, 26. Мііііей пе^оііатіі саиява 
агдепіит іп гопіз ЪаЪепіев іп сотпіеаёіЪив егапі. Ілѵ. 33, 

29. ІД ѵаіеіийо сопіііщаі аЪшніе еі тиш] ив ѵісіив поп <3е1і- 

сіепіе сгитепа. Ног. Еріяі. 1, 4, 11. Регаз ітровиіі поЬіз 
Іиррііег Йиав: ргоргіів геріеіат ѵіііів ров! Іегриш йесііі, аііе- 

пій апіе ресіий йийреіиііі ^гаѵет. РЬаейг. 4, 9, 1 4). Кипе 
шіЫ сигіо Псе! іге тиіо ѵеі ві ІіЪеІ ивчие Тагепіит, тапііса 
сиі ішпЬой опеге иісеге!. Ног. 8а!. 1, 6, 106. 

44. Агз, агіі/гсіит, агіез, ІіЫегае, ориз, ІШегаІига, еіетепіа, 

йосігіпа, егийііго, Аізсірііпа, ргаесеріа, зсіепііа, поііо, поШіа, 
іпІеШдеійіа, содпіііо, регсерііо, Іттапііаз. Слово агв, произво¬ 

димое то отъ гроеіѵ = рг&іѵ, І.РШ, откуда гору а, ё'руоѵ, 

то отъ араріоагіѵ, означаетъ прежде всего творческую, изобрпг- 

тательную дѣятельность. Она предполагаетъ 1) знаніе и усво¬ 

еніе средствъ, ведущихъ къ дѣли, слѣд. а) знаніе теоріи, 

метода, по которому надобно дѣйствовать, и Ъ) умѣнье, на¬ 

выкъ дѣйствовать по теоріи, вообще искусство, ловкость, умѣнье 
приложить теорію къ практикѣ. Потомъ агв означаетъ и 2) са¬ 

мую теорію и методъ и, въ приложеніи къ опредѣленному 
предмету дѣятельности, а) ту или другую науку въ смыслѣ 

совокупности правилъ и замѣчаній, • которыя надобно имѣть въ 
виду при обработкѣ извѣстнаго матеріала. Но когда теорія 
переходитъ къ практическому приложенію, то агз становится 

1) Если шапііса, ио-видимому, одвого корни еь і(лас, цёсті^, (швті^мѵ, хи 
выходитъ, но арайией мѣрѣ,то, что она висѣла на ремнѣ. 

*) Въ этой ворзнпѣ начинающій узнаетъ сейчасъ помянутый оттѣнокъ. 
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Ь) вообще занятіемъ, профессіей,—либо собственно искусствомъ, 

либо ремесломъ, мастерствомъ Наконецъ агз можетъ при¬ 

нимать и нравственный смыслъ, и тогда значитъ а) благород¬ 

ныя качества, благородные поступки, похвальная сторона, 

Ь) качества неблагородныя, я въ особенности уловка, продѣлка, 

хитрость, махинація. 2епо сепзеі агігз гпахіте ргоргішп 
евзе сгеаге еі §і@пеге. Сіе. Каі. Б. 2, 22. 8ей бит йіаіес- 

іісат сопіетпіі Ерісигиз, циае сопііпеі отпет—зсіеиііага- 

ѵіа ас гаііопе йівриіапйі, гиіі іп йісепйо, пес еа, цнае (Іосеге 
ѵиіі, иііа агіе (свѣтомъ теоріи) йІ8ііп§ші. Ій. Гіи. 2, 6. Еа 

поп ЬаЪегетиз, пізі тапив еі агз аесеввівзеі. Сіе. Ой. 2, 3. 

Кее тіЫ ѵійеіпг і'аснііаіе (на практикѣ) ргаесіага, агіе (какъ 
теорія) шейіоегіе. Агз епіт еагит гепта еві, циае всіипіиг. 

Сіе. Ог. 2, 7, гдѣ аге можно принять въ смыслѣ теоріи, а 
также и науки. С^иагп циівцие погіі агіет, іп Ьас ее ехегсеаі. 

Ій. Тизс. 1, 18. Перечень различныхъ агіев ІіЬегаІее, оріітае, 

Ъопае, въ отличіе отъ еогйійае есть у Сіе. Ог. 3, 82. Ітре- 

гіит іасііе Ыв агііЪиз геііпеіиг, циіЪиз іпШо рагіит еві. 8а11. 

Саріі еайет агіе зипі, циа серегапі ЕаЬіоз. Еіѵ. 2, 51. 

АгіИ'іеіит—практика, производство по части какого-нибудь 
искусства или ремесла, промыселъ, мастерство, профессія, а 

потомъ 2) мастерство, т. е. высокое искусство, художествен¬ 

ный сшилъ, вкусъ, манера, 3) теорія искусства и 4) уловка, 

хитрость, продѣлка. Отсюда видно, что агіШсіиш отъ агз 

отличается спеціальностью повятія, представленіемъ практиче¬ 

ской стороны искусства. Іат йе агіі/гсііз еі циаезііЪиз, циі 
ІіЬегаіез, цпі зогйійі випі, Ьаес іеге ассерітиз. Сіе. ОЙ. 1, 

12. Бішиіасгиш зіпциіагі агіі/ісіо регіесіит. Ій. Ѵегг. 4, 33. 

1 егеш&еіогіх йіхіі поп ѵігіиіе ѵісізве Кошапов, зей агіЦісіо 
циойат еі всіенііа орри»иаііопі8. Саев. В. О. 7, 29. 

Еіііегае означаетъ письменность, письменные документы 
и науки, насколько онѣ заключаются въ книгахъ, а метоними¬ 

чески еще а) занятія наукой и Ь) научную образованность, 

Ч Ага штшішкчес&а ~ „художественное произведеніе'1 бываетъ только у 
ПОЭТОВЪ. 
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пріЩпьтенную изученіемъ философскихъ и другихъ сочиненій. 
Но ІіМегае никогда не означаетъ отдѣльную науку, и поэтому, 

напр., <наука врачеванія ■> никогда нельзя неревесіъ ІШегае те 
бісіпае, шебітгшм, во только ага тебісіпа, агз тнебісогап. 

Далѣе, Ііііегае Сгаесае не греческія науки, а греческая лите¬ 

ратура. Надобно еще замѣтить, что слова литература ни¬ 

когда нельзя переводить ІШегаШга, а труды, работы писателя 
(сочиненія написанныя)—орега. Дѣло въ томъ, что ІШсгаіига 
есть только а) писанье буквъ, Ъ) обученіе■ языку, грамматика, 

а орега, говорится только о работахъ по искусствамъ (живо¬ 

писи и т. д.) Но въ ед. чис. ори$, въ смыслѣ: трудъ, работа, 

занятіе, правильно можно сказать объ отдіълъпомъ сочиненіи. 

(Дхоб ІШегіз ехвіеі, Рііегееубев 8угш§ ргітиз сііхіі агішов Ьо- 

пштт еязе ветрйегнов. Сіе. Ти§с. 1, 16. Ыііегіз віибеге = 
быть заняту ученымъ дѣломъ наукой. Кине тіЬі піЫІ ІіЬгі, 
ніЫІ ІШегае (занятія наукой), пііііі йосігіпа ргобезѣ. Ісі. АН. 

9, 10. Наес Йсіріо іііе—пои іпіеІіщеЬаі: іи віпе иііа Ъопа 
агіе, віпе ІштапіЬаіе, віпе ііщеиіо, віне Ыііегіз іпіеііщіз еі 
)ис!ісаз. И. Ѵегг. 4, 44. Носіиз Огаесіз Ыііегіз аЦціе Ьаііпіз 
(греч. я рнмск. литература). Сіе. ІлКегае агіеаіріе = искус¬ 

ство и наука. НаЬео орив гаантшто іи ніапіЬиз (большой ли¬ 

тературный трудъ). Сіе. 

Ноеігіпа, отъ босіог, значитъ теоретическія наставленія, 

теоретическое преподаваніе учителя по какой-нибудь наукѣ или 
искусству, и при этомъ имѣется въ виду главнымъ образомъ 
пониманіе дѣла въ преподаваемыхъ предметахъ. Потомъ бос- 

ігіна означаетъ 2) плодъ такихъ наставленій — методическую, 

систематическую, т.-е многостороннюю научную образован¬ 

ность и 3) науку въ объективном'!) смыслѣ—средство пріобрѣ¬ 

тать теоретическую образованность; отсюда босЬгіпаг вѣтви 
науки, отдѣльныя науки, нужныя для той образованности. 

Нізеіріііта, отъ бівсіриіик, методическія, т.-е. теоретическія и 
практическія наставленія, руководство, воспитаніе, выдержка въ 
теоріи и практикѣ настолько, насколько такая выдержка тре¬ 

буется для той или другой профессіи, званія, сферы, слѣд. 

школа, выдержка, воспитаніе, дисциплина. Потомъ бівеіріша 
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«начетъ еще 2і пріобрѣтенная выдержкой практическая спо¬ 
собность, умѣлостъ или Ь) твердое, благородное поведете. Да¬ 

лѣе йнсірііпа есть 3) отдѣльная наука, искусство, профессія и 
т. д., бывшая предметомъ наставленій, средствомъ выдержки, 

наука напр. войны и пр., а отсюда 4} особенная система на¬ 

уки и нр., и въ частности отдѣльная фгілософская школа, сек¬ 

та '). Ірза іііа, диае (сіе агіе сіісеисіі) ін соттепіагішп теин, 

геічіі, 8іші еіизтойі, поп аіщиа тіМ йосігіпа ігайіка (вну¬ 

шенное), зей ін гегит ней саиззізцне ігасіаіа. Сіе. Ог. 1, 

48. А ргіта аеіаіе те отпіз агз еі йосігіпа НЬегаІін еі тахіте 
рІііІозорЬіа йеіесіаѵій Ій. І)іѵ. 4, 4. Сличи выше мѣсто Сіе. 

АЙ. 9, 10. АНдиапйо Йе йосігіпае зіийііз айтопетцг. Ій. 

Вер. 1, 9. Те аЪ іпіііо аеіайз тетогіа Іепео зштпе оптіига 
йосігтагит зіийіозига Іиіззе. Ій. І)іѵ. 4, 3. Миій ін сИзсірІіпат 
Огиічі ит сопѵеніиііі: іи еа^не йшгрііпа аітоз поппиІИ ѵісепоз 
регтапепі. Саез В. С. 6, 14. Юізсірііпа риегіііз, какъ одно 
изъ основаній общественнаго и государственнаго порядка. Сіе. 

Вер. 4, 3. Рогнрещз е !ийо еі риегіііае йізсірііпа — ай раігіз 
ехегсійш аіеріе ін шііійае йізсірііпат ргоіееіиз езі. Ій. Маніі. 
10. Что здѣсь названо шііійае йізсірііпа, (обученіе военному 
ремеслу), тоже можетъ значить и йізсірііпа гаііііагіз: но по¬ 

слѣднее выраженіе большею частью значитъ военная дисци¬ 

плина, т.-е. выдерокка, слѣд. разумѣется элементъ нравствен¬ 

ный. Еѣ ееіегііаіе еі сорііз йосші, диігі рориіі Воніані йізег- 

рМпа (практическая ловкость, находчивость) айріе орез роз- 

зепі. Саез. В. О. 6, 1. Зсаеѵоіа Ьопю йізсірііпа з'игіз егийійз- 

зітиз і'иіі. Сіе. Ог. 1, 39. 8ей ейаім, диій а зііщцііз рііііозорѣіае 
іііесірііпіб (философскихъ школъ) йісеѵеіиг, регзесий зипшз. 
Ій. Гіп 1, 4, и еще: Ерісигі гайо, а сейчасъ йотомъ еа йізсі¬ 

рііпа. ІЬігі. 5. Къ гіоей’іпа по смыслу очень близко егийійо и 
часто ставится вмѣстѣ съ тѣмъ. Ближайшимъ образомъ это 

9 Но учеиіе Христово будетъ не боец-та, а ргаесеріа Сішэіі і$иае а ши 
<1е—). „Христіанстволучше ііівсірііиа СЪгізІіашц чѣмъ (Іосігша Сііг. „іче- 

ніе о безсмертіи рг&еееріа или циас ртаесіршиіит, чиае зіші ргаесерСа 
4ѳ* . „Христіанство" христіанскій дудъ, христіанскій образъ мыслей и дѣй- 
етвЩ ~ Ьишашіаз [СЬйвиліш-і. 
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слово означаетъ школьное либо оомашнее обученіе всѣмъ тѣмъ 
предметамъ, которыми долженъ владѣть теоретически и практи¬ 

чески человѣкъ съ образованіемъ. У Грековъ требовалась, между 
прочимъ, музыка; у Римлянъ музыка была не нужна, а требова¬ 

лось философское, ораторское, литературное и юридическое обр%| 

зованіе. Потомъ егщЗіііо означало результатъ обученія всему 
атому, слѣд. образованность, въ томъ смыслѣ, какъ мы этимъ 
словомъ выражаемъ признакъ люд'й, прошедшихъ полный курсъ 
наукъ. Но позднѣе = ученость. І'ісего нозіег поп севваѵіі арий 
гііеіогеш: сіе е^ив егиШіопе диосі ІаЬогев, пііііі еві, диопіаш 
іпрешит ещв повіі, вішііиш е§о ѵісіео. Сіе. С^и. Гг. 3. 1 ехіп | 
ІІІисІ аиіет шахіше гагиш °епш еві еогит, диі аиі ехееііепіе 
іп^епіі ппщшіигііне аиі ргаесіага егийгііопе аЦие йосігіт 
(научное образованіе въ школѣ) аиі иіпцие ге отаіі враііищі 
еііат (ІеІіЬегаіпІі ІтЪиепті, фиет роііввітит ѵііае еигвиті 

(карьера) вециі ѵеііеиі. 1(1. Ой. 1, 33. Ніс пиііат егийііітет 

евве сіихіі, ніві фиае Ъеаіае ѵііае йівеірііиат уиѵагеі. 1(1. Гій 

1, 21. О Грекахъ: 8итшаш егиййіопет Огаесі вііат сепве{ 

Ъаиі ін пегѵогит ѵоешжрее сапііЬиз. М. Тивс. 1,2. Ншпані? 

іав, въ разрядѣ именно предъидущихъ словъ этого §, есть кругъ;, 

содержаніе, совокупность всей образованности ума и сердца, 

въ томъ видѣ, какъ она получается посредствомъ егисііііо, (1ос?| 

ігіна, (ІівсірІіпа; отсюда — образованность высокая, высшая, 
утонченная, а въ смыслѣ нравственномъ деликатность, бмю»\ 

родство чувства, сердца, а часто то и другое вмѣстѣ, какъ 

нанр. N011 іиііі иііов Иаес сіѵііав аиі у,1огіа сіагіогев аиі аисІО’І 
гііаіе ^гаѵіогев аиі Іштапііаіе роііііогев Р. Аі'гісаио С. Ьаеііо 
Г. Гигіо, (ріі весит егшііііввітов Ііопіінен ех Сгаесіа риіащ 

ветрег ІіаЬиепті. Сіе. Ог. 2, 37. 

Нсіепіія, безъ «еиіі. оЦесі., зн. знаніе, пониманіе—либо въ 
самомъ общемъ смыслѣ, вообще познанія, свѣдѣнія, либо гов. 

въ отличіе О отъ опыта, опытности (ивив), 2) отъ личнаго 
простаго мнѣнія (оріпіо). Съ )*еіпІ. оЬіесііѵив оно означаетъ 
знаніе, ясное понятіе о свойствахъ, практическомъ приложе¬ 

ніи и пр. какого-нибудь предмета. ГІоііо прежде всего знакомт 
ство съ чѣмъ-нибудь, свѣдѣнія о качествахъ чего-нибудь, ано- 
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томъ представленіе, понятіе (въ философскомъ смыслѣ и въ 
простомъ). Иоііііа знакомство, а потомъ, какъ и ппііо? пред¬ 

ставленіе или понятіе, составленное но какимъ-нибудь при¬ 
знакамъ. Цицеронъ оба слова объясняетъ словами: Ь/ѵоіа. и 
-роЛ7]фи;. *) ІпіеІІщепііа—понятливость, способность замѣтить 
и понять, сообразительность, проницательность (смыслъ, пони¬ 

маніе дѣла) въ чемъ-нибудь. Со»пі1іо въ юридическомъ языкѣ 
розыскъ, слѣдствіе, а въ обыкновенной рѣчи узнаваніе, изслѣ¬ 

дованіе, т.-е. вниканіе въ сущность какого-нибудь предмета, а 
еще,—впрочемъ рѣдко, и результатъ узнаванія, понятіе. На¬ 

конецъ регеерііо ясное, отчетливое понятіе. Отпев ЬіаЬіпшг 
ай со"піИомІ8 еі, зсіепііае еирісіііаіепі. Сіе. ОЙ. 1, 6. Огаіогіз 
ошпіз асііо оріпіопіЬиз, поп іп зсіепііа -) согшпеідіг. Сіе. Ог. 

2, 7. Нія йіШеиІІаШшз йиае гея егапі диЬзійіо, зсіепііа аіщие 
н8118 пііііШш. Саед. В. О. 2, 20. Зсіепііа Ііщсиае ОаІНсае, 8С. 

геі ііііИіагід. Саед. Ай сепзогез, поп ай депаіит, ѣоііотт йе 
ео регііпеге йісеЪапІ. Ілѵ. 27, 25. Іп отпіпш апітіз поііо- 

пет Вег ітргезвіі; паіига. Сіе. Каі. В. 1, 16. Наес іпіег поз 
пирега поШіа айтойшп езі. Тег. Неаиі. Вейпіге аіщтй ай 
готпшпе )ийісіит рориіагепщие тіеіігдепііат ассоттойаіе. 
Сіе. Ог. 33. Ногига зіийіа ѵііарие отпід іп гегит содпі- 

ііопе ѵегзаіиг. Сіе. ОЙ'. 1, 44. Веогит іпвііак ѵеі роІіи8 
ішжіад содпгішпез ііаЬетиз. Ій. Nаі. I). 1, 17, и сличи это 
еъ приведеннымъ выше мѣстомъ Ій. ІЬій. с. 16. Аіъ і}иае ро- 

1»‘ЯІ езде, ііізі ерше ех щи Идя апіші регсерііопіЪиз сопяШ. Ій. 

Лсагі. 2, 7. 

45. Оиаегеге, севіідаге и ітезЫдаге, гпѵепіге, герегіге, ъпйа- 

уаге, зстіагі, регзегиіагі, гітагі, етршагі. (^иаегеге (съ ви¬ 
нительнымъ) а) значить искать вообще, но особенно часто 
бываетъ еще въ значеніи домогаться, добиваться (стараться 

') Сіе. Асціі. 2, 10 ц Тор. 7. 

’) Зсіепііа, со#пШо въ смыслѣ познаній, знаній, свѣдѣній вообще надобно 
употреблять какъ віидиі. Іаиіиш, а іиіеііщеиііа только такъ и встрѣчается. 

*) Но циаегеге ііе—значитъ назначать розыскъ, слѣдствіе, наир, ііе шопе 
иііицив. 

4 
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достать) ‘). Ѵевіідаге—а чаще ілѵеяіід’яге—значитъ идти по 
слѣдамъ чего-нибудь, слѣдить за чѣмъ ниб., выслѣживать, 

а потомъ—особенно въ регіесйпп и ріияднашр., ссвыслѣдить», 

еще = слѣдя отыскать, тоже, что герегіге и іптепіге. ') Іп- 
сіадаге чутьемъ отыскивать, пронюхивать.—метафора, взя¬ 

тая съ охотничьихъ собакъ. Къ одному значенію * дѣлать ро¬ 

зыски надъ однимъ предметомъ, съ тѣмъ чтобы найти въ немъ 
или съ нимъ другой» сводятся всгиі.агі и—сильнѣе—регвспі- 

іагі = перерытъ, перещупать, гішагі — разрывать, раскапы¬ 

вать, разыскивать, доискиваться, ехрівсагі — метафора съ рыб¬ 

ной ловли—вывѣдать, разузнать отъ кого-нибудь. Те сриаеге- 
Ъат, СІігеше. Тег Ноапі. 4, 8, 3. Оиаегеге біѵШаз, діогіаш. 

Іпѵезіідаге ѵегшп. Сіе. Сашвав гегшп ѵевіідаге. Сіе. Ог. 2, 39. 

Ти чиніяиігі іпйадага бе ге рнЫіса, іасііо, иі всіат. 1(1. АЙ. 

2, 4. Оішіши ботов ароЙіесав лаѵев і'игасіввіте всгиіаЬат. 

Іб. Ѵаі. 5. Кавігів Іеггаш ггтагг. Ѵігд. беогд. 3, 534. Нос 
диодие гітаіиг диапішп роіеві. Ровібоиіив. Сіе. Біѵін. 1, 57. 

Кевсів те аЬ іііо отпіа ехрізсаіит. Іб. Ііѵ. 9, 19. 

Ш. МопМгаге, соттоѣ&гаге. (Іетопзігаге, сотргоЬаге, ргоЬаге, 

соп{ігтаге, /ігтаѵе, оьіепйеге, озіепіаѵе, ргае ее /т е, $е ргае- 

віаге, .че ргаеЪеге, не дегеге, щпі/гсаге, (Іесіагиге, пийаге, рог- 

іепйеге, іпЛісаге, (Іе/'егге, ехзізіеге, аррагеге, ее е[]ётге, еіисеге. 

Мошігаге, отъ топвігиш—а это отъ июней,— показывать, 

указывать, нанр. пальцемъ либо на мѣсто чего-нибудь, либо 
на присутствіе того здѣсь или тамъ, а потомъ 2) показывать 
путь, примѣту, средство, снаровку, пріемъ, которые нужны для 
узнанія либо выполненія чего-нибудь. Тоже, въ усиленномъ 
смыслѣ, ерцшюіівйаге. Въ бешонвігаге предлогъ служитъ 1) для 
большей выразительности смысла: ясно указывать на что-ви- 

будь, а потомъ 2) удостовѣрятъ, нет показывать, пояснять, 

разъяснятъ, (нанр. ехешрИв), у Цезаря часто зн. только упо 

*) Чает» „стараться“ есть только форма рѣчи, и въ такомъ случаѣ ішра- 

даетея только однимъ ргаевепа пли ішрегС. такъ наньшаенаго сопаіив. Си. 
Грамматику. 

*) Но идти ш> стонамъ, слѣдамъ = заступить мѣсто, подражать по лат. бу¬ 
детъ теаіі^іів иіісирік іп^геШ либо іияівіеге, ѵевіідіа аі. вечиі, ѵев(і@іа рге- 
теге, ішріеге. 
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лишатъ, сказывать. Въ смыслѣ доказывать этого слова упот¬ 

реблять нельзя: въ этомъ значеніи употребляется еощргоЪаге 
и ргоЬаге = дѣлать такъ, чтобы что-еиб. было признано одоб¬ 

реннымъ т.-е. истиннымъ, сопЯлпаге и і’іпшіте —= подтверж¬ 

дать, = дѣлать такъ, чтобы какое-нибудь сужденіе, заявленіе 
надобно стало признать основательнымъ, да и просто босеге, 

регашіеге. Ояіешіегс, изъ оЪяіепсІеге, какъ азрогіаге изъ 
аЬярогі.аге, выставлять либо держать что-нибудь насупротивъ 
или перрдъ глазами, слѣд. давать увидѣть, показывать, а 
еще 2) давать понимать, д. замѣчать, чувствовать, заставлять 
ожидать, предполагать. Озіеійаге, синонимъ съ ргае ке і’егге, 

выставлять на показъ, есть усиленный терминъ къ овіешіеге 
и значитъ показывать, выставлять на видъ или заставлять ожи¬ 

дать тономъ рѣшительно необыкновеннымъ, внушительнымъ, 
надменнымъ, жестами, словами, либо какъ-нибудь иначе '). Но 
себя показывать такъ или иначе т. е. съ тѣми или другими 
свойствами, рѣдко переводится зе овіепйеге, обыкновенно зе 
ргаезіаге. доказать, что я (то либо другое), §е ргаеЪеге, по¬ 

казать себя (такимъ либо другимъ), — съ какимъ-виб. име¬ 

немъ, — или яе ігегеге, вести себя, съ нарѣчіемъ, — или евве 
съ именемъ признака (именемъ прилагал., род. или твор. на¬ 

деженъ) ’). При этихъ глаголахъ, т. е. показывать себя, тре¬ 

буется признакъ: но оказываться — являться, выступать на 
сцену, надобно переводить ехвівіеге. аррагеге, §е еіТегге. На¬ 

конецъ, если это понятіе надобно оттѣнить признакомъ пора- 

зителъности, блеска, то подходящее слово будетъ еіисеге. 8іе- 

піі'ісаге значитъ: какиыъ-ниб. знакомъ, напр. жестомъ, словомъ, 

датъ знать (д. понять, заявить, показать) о какомъ-ниб. осо¬ 

бенномъ положеніи дѣлъ, о какихъ-ниб. мѣрахъ, распоряже¬ 

ніяхъ, дѣйствіяхъ и т. п.. иди дать узнать, распознать, по¬ 

нять, удостовѣрить въ чемъ-Щиб. т. е., что что-ниб. уже есть, 
либо будетъ. Песіагаге значить вообще ясно давать узнать, 

ясно показывать, открывать; употребляется еще и какъ зідпі- 

‘) Но обыкновенно только еъ виват, и. имени, а ие сь аесиз. с. іпГіи. 
•) См. Грамматику. 

4* 



/ісаге, въ смыслѣ значить, означать, если рѣчь идетъ о зна¬ 

ченіи словъ. Рогіепбеге, принадлежащее особенно къ языку 
авгуровъ, возвѣщать, предрекать, предсказывать, предзнаме¬ 
новать что-нибудь, что случится либо должно случиться. 1пйі~ 

саге показывать, обнаруживать, дѣлать заявленіе о чемъ-ни¬ 

будь, что до этой минуты оставалось въ секретѣ, било скрыто, 
а иноі’да и просто дать знать, объявить, ') извѣстить. Въ 
смыслѣ: объявить подлежащему присутственному мѣсту, на¬ 

чальству, техническій терминъ (Іеі'епе ші, напр. пощівігиіиш, 
ветіит. Ьосша савігів ніопеиш ііідііо топнІгаЬаі. Кер. Баі, 

11. фиат Ношегісив ІЛіхев Іѣеіі вс раігоат ѵіііівве сііхіі, Іюбіе 
тотігтй еансіеш. Сіе. Ілщ. 1, 1. Ти івііс, 8І ерш! ІіЬгагіі 
теа шаии (вегіріит) ион іыіеЛідеыщ тотітЫз■ І(і. Біѵ. 16, • 

22. ІктопзігоЬо бег: Аигеііа ѵіа ргоГееіив еві. И. СаС 2,4. 

ГаЬіив (Іетопвігаѵіі те а іе ріигіші і'іегі. Ісі. Біѵ. 3, 4. Еа- 

гит паѵіит і'огшат шоііипцие Аетотігаі. Си ев. В. О. 5, 4.. 

Вслѣдъ за словами Эпикура о важности дружбы говорится: 

N0400 ])Ос огаііоне воіцт, веб тиііо гнарів ѵііа еі іасіів 
сотргоЬаті. Сіе. Ріи. 1, 20. Мнѣніе, что добродѣтель доста¬ 

точна для счастія жизни, было діШсіІе ргоЪаіи, но очень важно, 
иі еіаЬогашІиш віі, <]ио іасіііив ргоЬеіиг. Іо. Тпвс. 5, 1 Іи- 

Ьеві повіга тфгтаге аг^ишеніів ас гаѣіоніЬив, (іеішіе соп- 

ігагіа геі'иіагс. И. Ог. 2, 19. Таіиіів Іюс сепвогшп, шетогіа 
шиііогит (ігтаЪо ас досеіо. 10. Нагивр. 14. гГат ішршіещ 
еві, иі шиШв ІевІіЬив сопѵісіив ога уиіііеиш абвріееге, ов 
вииш рориіо озіепйеге аініеаі. Сіе. Ѵегг. 1, 1. Ровіего йіе 
Ішвіев іп соіііішв соивШепші гагідие ве оьітсіеге (появляться) 

соерегшб. Саек. В. В. 5, 17. Соиоп оэіетііі ве сит ге^е 
соііоуиі ѵеЛе. Вер. Сои. 3. Кс^ис ри^нав паггаі пеуие сі- 
саігісев виав оеіепіаі. Тег. Еіш. 3,2, 29. Ниряв ехііив ЪеШех 
аііега рагіе еаеііеш, ех аііега вегѵііиіеш оэіепіаі. Сіе. Біѵ. 

4, 14. 8есЗ ргаезіа (докажи, чтоI Іе еиш, циі шіііі а іенегів, 
и4 Огаесі йісіші, шіеніенііу ев со^ыіімь. Ы. Біѵ. 1, 6. Раша 
шиііок шівепів ІеѵаѵП еі веіп ііів шаіів Ііошіпеш ргаеЬиіі. 14. 

*) ИшѴаге, обнажатъ, открывать, си. § 446. 
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Т)іѵ. 15, 17. Ноіорез сопіитасіиз ее дешгапк. Иер. Сіш. 2. 

КІпзітіойі тоііЪиз яегто йеЪеі ѵасаге, не аиі іга ехяЫаЬ аиі 
пірійііая аіідпл апі щпаѵіа аиі іаіе ніідиій аррагеаі. Сіе. ОЙ. 
1, 38. Ліііепія ргітшп ее огаіог ехіиШ. 1(1. Вгиі. 7. Нос Йе- 

еогат, дио(1 еіисеі іп ѵііа, шоѵеі арргоЪаііопет еогшп, диі- 

Ьиёсит ѵіѵііиг. 1(3. ОіТ. 1, 28, а немного впереди тамъ сто¬ 

итъ аррагетіі (просто = являются, выступаютъ, видны тойегаііо 
«і іетрегапііа). Сазіга, иі Гит о аідие і^піЪиз зідпфсаЬаіиг, 

атпріівд тпіІіЬив раззиит VIII ін Іаіііпйіпет раіеѣапі. Саез. 

В. 1т. 2, 7. С ап ея аіипіиг іи Сарііоііо. иі відпі/'ісепі, зі Гигез 
ѵепегіпі, Сіе. Атег. 20. Миііа ѵегЬа аііий пипс озіенйипі, 

аіііиі апіе яідпфсаЬапі (значили). Ѵагго Е. Ь. 5, 1. Еа, диае 
(Іісіі, ііа зепііі, иі ѵегЬа щщісапі. Сіе. Еіп. В, 12. БісеЪаі 
Еепіиіиз ех Іі'Ьгіз 8іЬу1ІтІ8 ге.дпит Котае ігіЬив Согпеіііз 
рогЫтІі. 8аИ. Саі. 43. Іряа еопзоіаііо Иііегагит іиагит (іе- 

сіагаі яиттаіп Ъеиеѵоіепііаги. Ій. І)іѵ. 5, 13. ѴегЫз иіашиг 
изііаііззітіз еі диаін тахітие аріів, і. е. гет сІесІагапііЪпз. 

ІЙ. Еіп. 3, 21. Ехріісеіиг, диій Лесіагеіиг ео потіпе. Ій. Кер. 

1, 24. Іжііеаі ѵиііиз, диет ай тойит апіто айесіі аітиз. 

М. Еоц. 1, 9. 8і дпіз ішіісатзеі сіе сопщгайопе, ргаетіиш 
Йесгеѵеге. 8а11. Саі. 31. Еа гез (убійство Тасгетія) йе(егкы 
ай Саезагет. Саоз. В. 6. 5, 25. 

47. Агіірех, орі{ех, (аЬег, орегагіиз, орете, тегсепагіиз, 

стАіиЛісіт. Агііі'ех назыв. тотъ, диі агіеш 1‘асіііаі, слѣд. во¬ 

обще всякій, кто занимается чѣмъ-нибудь такимъ или вырабо- 

тываетъ что-нибудь такое, *) для чего нужна дѣятельность твор¬ 

ческая, талантъ и способность изобрѣтенія, а въ тѣсномъ смыс¬ 

лѣ художникъ, артистъ (живописецъ, ваятель, архитекторъ, ак¬ 

теръ, ораторъ, писатель), и метафорически а) мастеръ, артистъ 
(въ чемъ-нибудь), Ъ) творецъ. Орііех тотъ, ^иі ориз іаеіі, 
слѣд. всякій, кто занимается производствомъ, поставкой ка¬ 

кого-нибудь ориз, т.-е работы, дѣла, заказа, а въ частности 
нанятый для такой работы 'ремесленникъ, т.-е. работникъ— 

труженикъ, отъ котораго при занятіи дѣломъ требуется толь- 

') См. объ ага $ -14. 
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ко механическій трудъ но извѣстнымъ правиламъ; въ перенос¬ 

номъ смыслѣ — вообще тотъ, кто своими трудами что-нибудь 
выработалъ, выработылаетъ, даже и художник?,—творецъ, толь¬ 

ко въ такомъ случаѣ главнымъ образомъ имѣется въ виду не 
столько изобрѣтеніе и идея, сколько прилежная работа и от¬ 

дѣлка всѣхъ подробностей. ѣаЬег, отъ іагеге, изъ і'ае—Ііег, 

какъ і'іЬиіа изъ іідішіа, на?, тотъ, кто работаетъ надъ гру¬ 

бымъ или твердымъ матеріаломъ, кузнецъ, плотникъ, либо камне¬ 

тесъ, а въ ріигаііз—если нѣтъ какой-нибудь опредѣлительной до¬ 

бавки—часто вмѣстѣ и кузнецы, и камнетесы, и плотники, вообще 
рабочіе, мастеровые, ремеслеинвкп. Орегае, орегагіі, рабочіе, на¬ 

нятые для опредѣленнаго дѣла, какъ напр, каменьщики, плот¬ 

ники. Іктсенагіі и сотіисіісіі въ сущности то же самое, но йо¬ 

томъ въ частности наемные солдаты. Меііісі іиіктек і'аЬгі асіій- 

сеъ у Баррона В. К. 1,16. Ареііез еѣ Ьувірриз агіфісез согрогіз 
вішиіасга і^ноБя поіа і'асіеЪані. Сіе. Віѵ. 5, 12. 6гаесі йі- 
сепйі агіі/ісез еі йосіогез. Ій. Ог. 1, 6. Зехііив Ыстіи5С[ие 
агіфісез ,]аш Іоі ашюгит и$и Ігасіаіиіі атто$ ріеЪів—.Ілѵ. 

С, 36. Ьеия игіфх тинйі. Сіе. Шіѵ. 2. в Орг/ех аейііісаіюг- 
уие юитіі Беие. ІЙ. Еаі, Ю. 1, 8. Оріфісез отпей іи вогйійа 
нгіе ѵегзапіиг. 1(1 ОЙ. 1, 42. Е&о те Ріийіат евве таііет, 

Чиаш ѵеі оріітит (аЪгит Іі&пагіит (плотникъ). Ій. Вгиі. 73. 

Такъ і'аЬег аегагіив и і'еггагіив, мѣдникъ и кузнецъ. Орегае 
сотрагапшг. Ій. АН. 1, 13. Орегагіі аиі Ьауиіі йеевве воп 
ро88шіі. Ій Вгці. 73. йегѵів нон шаіе ргаесіріині, іри ііа 
(иЬеііѣ иб, иі тегсепагт у наемный I: орегаш ехі^ешіаш, |'иГ* 

ргаейсікіа. Ій. Ой. 1, 13. Агіахегхея Ірііісгаіеш рпіеіе 

48. Саеіаге, всиіреге, всаІреге, ітМеге. Саеіаге, торгбеп 
значитъ: выдѣлывать на металлѣ, особ, на серебрѣ, рѣзномъ, 

еаеіцш, выпуклыя фигуры (КеІіеГь), либо покрывать металлъ 
такими фигурами. Въ такомъ случаѣ, наружной выпуклости 
фигуръ на внутренней сторонѣ соотвѣтствуетъ ямина; но зеиір- 

іог выработылаетъ фигуры только на наружной сторонѣ. Ьсиі- 
реге значитъ \) ныработывать выпуклыя фигуры на дерть, 
слоновой кости, мраморѣ, стеклѣ, /Іригоцѣннѣзл камняхъ, 8 
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■ще 2) дѣлать изваяніи изъ этихъ металловъ, и слѣд. фигуры, 
которыя можно ставить на мѣстѣ и переносить съ мѣста на 
мѣсто, йсаіреге, соб. чесать, ѵдрапатъ, потомъ особенно зна¬ 
читъ инструментомъ всаірпш на которомъ-ниб. изъ помяну¬ 
тыхъ матеріаловъ вырѣзывать, гравировать, напр. печать на I .перстнѣ, штемпель на монетѣ. Наконецъ, іпсіііеге значитъ спе¬ 

ціально вырѣзывать слова. Саеіиіига аиго, агцепіо, аеге, і'егго 
орега еЙіеіІ: зтіріша еііаш Іщпиш, еЬиг, шагпюг, ѵіігигп, 

дшшпад ргаеіег еа, циае вирга сііхі, сотріесіііиг. Ц)иііЦ. 2, 

21, 9. Нанс кресіет Равііеіез саеіаѵіі аг§епіо. Сіе. Біѵіп. 1, 

36. АгцепШт сиеіаіит, серебрянная посуда съ барельефами. 

Оііт ецъчегеге атаЬат, чіші зсиіріит іпіаЪге, циісі Визит 
ііигіиз евнеі. Ног. 8аі. 2, 3, 22, гдѣ см. Гейндорфа. Коп еві е 
вахо зсніріиз заріепа аиі е гоЬоге йоіаіив. Сіе. Асасі. 4, 31. 

&аІреге іеггапі ипциіЬиз соерегипѣ. Ног. 8аС 1, 8, 26. Козігі 
шетоі еш кериіего зсаіре фиегеіаш. Ы. Сагт. 3, 11, 52. Ье- 

цез іи аез іпсізаз іп риЫісо ргоровиегипС Ьіѵ. 3, 57. 

Дримѣч. Все это сказано особенно по Отфр. Мюллеру, 

АгсЬаоІ. (іег Кипзі § 308 и § 311. Въ рукописяхъ писателей 
ьзса1реге и веиіреге варіируютъ до безконечности; предыдущія 
.объясненія. терминовъ сдѣланы на основаніи того, что нынче 
.принимается за вѣрное 

§; 49. Ьаѵаііѵ, Іаѵасгит, Ьаіпеит или Ъаіішит, Ъаіпеае или 
Ъаііпеае, Ыіетше, щиае. Ьаѵаііо а) мытье себя, Ь) нужныя 
для этого приспособленія, заведеніе, мыльня, которая въ позднѣй- І щее время-въ первый разъ у Геллія ')—называлась и Іаѵа- 

Дігиш. Ваіпеиш или Ьаііиеит, ') Закмііт, и Ьаіпеагіа, отт, 

въ золотомъ вѣкѣ, но Баррону В. Ь. 9, 41 -1) наз. мыльня, 

баня въ домѣ частнаго лица, Ьаіпеае или Ъаііпеае, а еще—имен- 

| но у поэтовъ—и Ьаіпеа, отт, баня общественная, гдѣ можно 
было вымыться за деньги, въ древнѣйшее время за цшиіпиій. Іг- 

Ч Сн. Вебера I еіяшдвасііиіе етр. 86, вамѣч. 61. 
*) Си. Шнейдеръ, РогшенІеЬге, с. 482 I. 

*- *) Согласно гь этанъ говоритъ Раііаіі. Е. К. 1, 40, гдѣ оиъ описываетъ 
(Ілаыъ и устройство Ьаіпеііпі. 



Были отдѣленія для еогрѣвапія себя (саМагіит) и для потѣнія 
(яікіаіогішп); при нихъ, одна ко, была и холодная мыльня (ігі- 

КІйагіиш). Въ перпый разъ, при Августѣ, Агриппой были по¬ 

строены въ Римѣ Тйегшае, Игру.а, снабженныя всѣмъ, что 
только требовалось для удобства и роскоши; потомъ, по примѣру 
Агриппы, разные императоры, папр. Неронъ, строили, одинъ 
другаго великолѣпнѣе, бани—дворцы подъ тѣмъ же названіемъ 
и даромъ открывали для публики '). Л^ино наз. (цѣлительныя) 

воды, Ь) а потомъ мѣсто, гдѣ есть такія воды. Імѵаііо саійіа 
е( вепіЬив еі риегів арін еві. Сеія. 3, 3. РаЬгит, ві іп Ъаіпео 
(грккі е$і іи Тіьсиіапо повіго) поп евѣ, Гас, иЬ віі. Сіе. Біѵ. 

14, 20. ОсеійіГиг а(1 Ъаіпеав Гаіаііпав а соеші гесііепв Вовсітк 
Н. Ашег. 7. (*>ик1 Кегопе ре^ив, диі<1 Игегтіз шеііив Негоиі- 
апів. МаПіаІ. 7, 3 3, 4. Рніо иГгшндпе агі аг/гтз (вс. Сшпапав 
в. Вгуапав весіеге). Сіе. І)іѵ. 16, 24, и тамъ Кортте. Ациае 
Бехііае и другія мѣста носили названія отъ тамошнихъ цѣли— 
тельныхъ водъ. 

50. Сігст, сігсиіт, согопа, огЫз, дугт, вргга, сггсіпт- 

Сігсі 2), ѵлрѵ.о$, были площади, имѣвшія фигуру нолѵэллипен- 

са, разрѣзаннаго по оси пополамъ, первонач. были назначены 
для конскаго бѣга, а потомъ и для другихъ состязаній, и для 
нышныхъ зрѣлищъ всякаго рода, съ рядами мѣстъ, въ нѣсколь¬ 

ко этажей, для зрителей и разнообразно-убранными ходами. 3) 

Въ силу этого значенія, сігсиіив не есть уменьшительное отъ 
сігсив: сігсиіив—митематитежая круговая линія, окружность, 

во часто означаетъ и то, что на нее похоже, наир, круговое 
движеніе, круглую, овальную форму, кольцо, и даже кругъ обще¬ 

ства. Согопа образовавшійся около оратора ит. п. кругъ слу¬ 

шателей или зрителей. ОгЬів низ круглая фигура, сдѣлан¬ 

ная изъ чего нибудь, кругъ, именно а) круглая линія, а по- 

') Судя но всему, помѣщенія и уходъ т. ТЬеггоае не очень отличались отъ 
турецкихъ бань въ Константинополѣ. 

*} Если Сіе. Ііер. 6, 15 чтеніе сігсов огЬев^ие правильно, то сігсив бы¬ 

ваетъ то эке, что и сігсиіив, только рѣдко такъ у потреб л ил осъ. 
*) Сігсив Махітпив спшсцвается у Діон. Гали кари. 3, 6 и у Илии. И. К. 

36, 15. Впрочемъ они не совсѣмъ согласии иежду собою. 
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томъ и Ь) круглая плоскость, дискъ, я въ переносномъ смыслѣ 
с) все, чтб имѣетъ округленность, законченность формы, какъ 
кругъ. Оугик, уброікруговое движете, круженье, круговой 
путь, а въ переносномъ смыслѣ Ь) всякій нутъ замкнутый и 
строго-очерченный. 5ріга, а-гіра, круговидные извивы змѣи и 
раковины улитки и то, что на нихъ похоже. Сігсіішз, циркуль, 

т.-е. инструментъ, которымъ описывается круговая линія. Ііиае 
Іогтяе ргаезіапіез зипі, ех зоіісііз дІоЪиз, ех ріапіз сігсиіиз 
аиі с-гЫз. Сіе. Каі. Г). 2, 18. (^ішт іп сігсиіит ѵепіззеі, іп 
фио ані сіе ге риЫіса аиі сіе рѣіІозорЪіа яеппо ІіаЬегеІиг, пип- 

Чиат іпсіе ргіиз сііесеззіі, уиат асі і'іпеш еззеі зегто асісіис- 

Іиз. Кер. Ерат. 3. ТіЪі ірзі епі рго іе тахіша согопа саизза 
сіісепсіа. Сіе. Тизс. 1, 5. Сігсиіиз Іасіеиз называется млечный 
путь во многихъ мѣстахъ у Плинія, огЬіз .Іасіеиз у Цицерона 
Кер. 6, 15. Мііііез огЪе іасіо зезе сІеіепсІеЬапІ. Саез. В. С. 

4, 37. ОгЫз Іеггашт или огЬіз Іеггае и просто огЬіз земной 
шаръ. Еазсез іп огЪет зиат сн^и8^ие (десяти децемвировъ) 

ѵіеет рег отпез іЬапІ. Еіѵ. 3, 36. Сігсиііит еі с]иазі огЪет 
ѵегЬошт (округленный періодъ) сопІісеге. Сіе. Ог. 3, 51. Іи 
ругоз іге соасінз ефшз. Оѵісі- Ат. 3, 384 Ех іпдеті ^ио(^ ат 
іттепзосіие сатро іп ехідишп запе дугам огаіогеш сотреі- 

Ііііз. Сіе. Ог. 3, 19. Гіитеп БиЬіз, иі сігсіпо сігсшпйисіиш, 

раеие Іоіиш оррЫиш сшдіі. Саез. В. О. 1, 39. 8^иатеи8 

іп зрігат зе соііідіі ипдніз. Ѵігд. Сеогд. 2, 155. 

51. ИгЫ, орркіит, игЪапиз, орріііапиз, тгтіеіртт, ргае- 

І'ескыа, сіѵііаз, гез риЫіса, соттіте. Постоянный, вепередвиж- 

ной, политическій, религіозный, торговый и военный центральный 
пунктъ для жителей какого-нибудь округа, составляющихъ, въ 
сейчасъ указанныхъ отношеніяхъ, одну собирательную общину, 

есть игіж; но укрѣпленія при игЬз изъ Созза, ѵаіішп, шоеніа, 

агх, въ которыхъ самый игЬз и всѣ члены, общины, живущіе 
на территоріи внѣ его, имѣютъ для себя и своего имущества 
вѣрное убѣжище, называются оррніиш. Эти опредѣленія выхо¬ 

дятъ изъ Ѵаіто Ь. В. 5, 32. Сіе. Кер. 1, 26. Саез. В. В. 5, 

21; въ послѣднемъ мѣстѣ окопы Кассивеллауна называются 
оррніиш. А отсюда понятно, почему игЬз составляетъ противо- 
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подояшосгь съ пія. ангі,—игЬатшв съ гизіісие, ацгекііз, а оррі- 
!Іиш я орркЬші (живущіе въ орркіит) такъ часто противо¬ 

полагаются осаждающимъ непріятелямъ. Отсюда понятно еще 
и то, почему игЬв и орркіит—послѣднее здѣсь будетъ сопіі- 
ііеяз рго ге сопіеиіа, окружающее вмѣсто окружаемаго—упо¬ 

требляются объ одномъ и томъ же мѣстѣ, смотря по тому, ко¬ 

торое изъ двухъ представленій выступаетъ ва первый планъ. 

Теперь, если игЬв есть центральный городъ гражданской об¬ 

щины, то и не удивительно, что Римъ, веііев ішрегіі ііоінапі, 
у Римлянъ назывался просто (ІгЬк. Но то различіе, въ первый 
разъ предложенное, кажется, Томазіемъ '), —что ш*Ъв относит¬ 

ся къ орркіит, какъ т.чція къ шіішя, бываетъ только тогда, 

когда надобно особенно выставить на видъ противоположность 
между главным!, городомъ извѣстной провинціи и столицею 
государства, Наконецъ, такъ какъ игЪаітиз говорилось о томъ, 

что имѣло постоянное мѣстопребываніе либо было въ обычаѣ 
въ Римѣ, главномъ и большомъ городѣ, поэтому орриіапиз 
перешло къ значенію мелкоюродный, провинціальный, въ кото¬ 

ромъ оно часто встрѣчается '). Мишсіріит наз. городъ, соб¬ 

ственныя учрежденія котораго Гимомъ хотя и были болѣе или 
мевѣе отмѣнены, но граждане (шшіісіреь) были въ то же вре¬ 

мя и сіѵев Кошані, и по Іех Лики и Іех РІаиііа Рарігіа, 

когда переѣзжали въ Римъ, имѣли не только обязанности, но 
и всѣ права полноправныхъ римскихъ гражданъ, слѣд. даже 
.щз ыдіТгіщіі еі Ікніогиш а). Ргаеіесіигае, прежде принятія Ри¬ 

момъ упомянутыхъ законовъ, были города, потерявшіе свою не¬ 

зависимость, но получившіе римское сіѵііаіеш, только безъ ріь 
зиііі'аціі еі Іюпогиш; ежегодно изъ Рима (отъ ргаеіог игітішв) 

въ них!, пріѣзжалъ ргаеіесііш для наблюденія надъ судоироиз- 

*) См. НісІНег кг Аиаоп. Рорта к. Сіѵііав. 

*) До сихъ норъ нрмдуыашше корой слона игЬв ничего не аыачатъ для его 
значенія. Точно также не умѣемъ мы связать понятіе слова оррніиш сг иро- 

иаводетвинъ Куроіуса, СпшсІ/ир'с ііег цпсі іі. Кіущ. I, 07; и Дедерлейнъ, иро- 
ааводящій его (ГГІІ еяілгЗоѵ, дѣла дли шгсъ не облегчилъ. Оно относится 
едва-ли ис къ іш-регі-іге, ргае-регі-іге, кебаѵ. 

ъ О питіе. и ргаеіесіига см. Древности. 
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водствомъ. полиціей и пр. Послѣ тѣхъ законовъ они стали 
шшіісіріа, а свое названіе удержали больше по давней при¬ 

вычкѣ и въ намять старины Ьаеііиз еі Всіріо ги& ех игЬе, 

Ширина е ѵіпсиііз еѵоІаЬапі. Сіе. Ог. 2, 6- Наг г егго ѵіѵеп- 

іепі, іи гііеіз іп тЪе Ііеаіитп. Ног. Ер. 1, 13, 10. Огаѵе іет- 

риз еі іогіе линия резіііепз егані тЫ адгщие. Ілѵ. 3. 6. 

ЦгЬалае ігіЬиз и гизіісае ігіЬиз. ІІгЪапа ѵііа и ѵ. гизііеа. 

Тгаіаііопе (метафорами) і'гециепііззіте зегшо ошпіз ніііиг, 

лип пюсіо игіапогит, зесі еііаш гтііеогит. Сіе. Ог. 24. Еи- 

ііеіпиз ііег іп Масесіоюіат Іасіепз Іѣегав ѵепіі, <]иае егаі 
итЬв іл Тііенааііа іиш айшосіито ііоЬііік: іп ео іуііиг оррійо 

<ш§гшп Ешіегенш Іиіззе. Ісі. І)іѵіп. 1, 25. Еецаіоз, цш аЪ ге<?е 
І'егзео ѵепегапі, іп орріеіімп (въ ограду, въ стѣны Рима) 

іпіготіііі поп ріасиіі. Ілѵ. 42, 36. (ф Іиіѵіиь рег Арріае 
шишеіріа циаецие ргоріег еаіп ѵіат зині, ВеЫат, Согапі, Рапи- 

ѵіит (словомъ, небольшіе провинціальные городки) ргаеішыі, 

иі сотіпеаіиз рагаіоз еі іп тЫЬиз ііаЬегепі ргаезйііацие іп 
игЪев сонігаЬегепі. Еіѵ. 26, 8. 8иЬ ѵезрегшп Саезаг тііііез 
ех орриіо ехіге )избіі, пе циаш посіи орркіеті аЬ шіІіііЬиз 
ііуигіат ассірегепі. Саез. В. 6. 2, 33. Орркіапит ціннѣіаш еі 
іпсошіііиіи ц,еішз йісешіі. Сіе. Вгиі. 69. Ти ез ех типіегріо 
аіііщиіззішо Тизсиіапо, ех цио ріипшае Іапііііае зипі сопзи- 

Іагез. Сіе. Папе. 8 — о Тускудумѣ, который уже прежде Іех 
.1 иііа имѣлъ полное римское сіѵііаіеш. Сипсіае еагшп гецюпиш 
ртфсіипхе Саевагеш гесіріипі. Саез. В. С. 1, 15, исм. здѣсь 
толкователей. 

Сіѵііаз, собств. качество, дѣлающее кого-ниб. (римскимъ) 

граждаииыомъ, прежде всего значитъ право іражданства, а 
2) община изъ собранія лицъ, имѣющихъ право гражданства, 

слѣд. граждане (юродской міръ), Ь) государство и с) городъ 
въ смыслѣ государственной либо городской общины, народа, 

міра', но сотшіше-сосгавлено но образцу греч. хоіѵоѵ—собраніе 
нѣсколькихъ городовъ или государствъ одной мѣстности, земли, 

*) СлЬд. иашъ ироішіпііалъвый, небольшой мелкій городъ будетъ шишеірііші, 
ргаеГееииа, орриіиішп. 
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которыя составили случайный, временный либо постоянный со¬ 

юзъ. Кея рнЫіеа прежде всего паз. вещь, въ которой государ¬ 

ство заинтересовано въ смыслѣ владѣльца или какъ-ниб. иначе, 
а потомъ 2) въ смыслѣ собирательномъ, государство, какъ 
совокупность всею тою, что относится къ устройству, жизни 
и выгодамъ государства, слѣд. а) общественная польза, госу¬ 

дарственные интересы, 1і) то. чѣмъ они охраняются, государ¬ 

ственныя учрежденія, конституція, и с) правительственныя рас¬ 

поряженія- управленіе, политика. ОіѵіШе <1 стоге, Сіе, Ілѵ. 

Оптія сіѵііав Неіѵеііа ін цнаМодог раров гііѵіва еві. Саев. В. 

в. 1. 12. Нів оЬѵіат нпіѵета сіѵііт іп Т'ігаееит (Іексепбіі. 
К ер Аіс. 6. АЙІііЬеЬіІиг га рнЫісае саивва веѵегііав, віпе диа 
ясііліпіяѣгагі сігііав нон роіеві. Сіе. ОС 1, 25. 8итша гез 
рпЫіс.ч=высшіе, государственные интересы. І)е ге рыЫіса = 

ученіе о государствѣ. т.-е. о государственныхъ интересахъ. Ай 
геш риЫісаіп иссейеге = вступить въ управленіе, въ государ¬ 

ственную службу. Ниіс еііат Нотае ѵійетив іп Ьаві віаіиапті 
тахіліів іійегія іпсівит: А соттгті 8ісі1іае. Сіе. Ѵегг. 2, 59. 

52. Радив, ѵісиз, гедіо, ігіЬив. та. рЛаЛеа, апдірогіив, (т- 

йиЫ. У Ливія 31, 30 Аѳинскіе послы говорятъ: БеіиЬга віЬі 
іішзве, фіае бщотіат радаііт ІіаЬіѣшісв іп рагѵів іііів савіеі- 
Іів ѵісщпе сопвесгаіа не іп шіагп циійегп игЬеіп сонігіішіі 
(Тезеемъ) гшуогея впі йевегіа геіііціегілі: здѣсь рзрив прини¬ 

мается въ смыслѣ сгр.ос и означаетъ 1) сельскій округъ съ 
опредѣленными границами, въ противоположность съ нгЬв, 

городомъ,— округъ, либо подчиненный тому или другому городу, 

либо—какъ было въ различныхъ областяхъ Италіи, Гельвеціи, 

Германіи—самостоятельный, а съ другими рарі соединенный 
въ одинъ союзъ, слѣд. — участокъ, земля, пом, Ъ) округъ, во¬ 

лость, 2) деревенскихъ жителей, земледѣльцевъ, скотоводовъ 
и т. п., жившихъ въ той или другой волости и соединенныхъ 
въ одну сельскую общину и называвшихся раршіі, сельчане 
(жители деревень) *). Сплошной рядъ дворовъ, хуторовъ, въ 

’І О предмет I, сличи особ, Айгітеивог. ей. ЬасЬтаии цші ІІшЗцгЙ 11, 

стр. 239 слѣд., еще Герцога к а Саев. В. О. 1, 12 ІпіегргеіЬ. къ Тас. Неги. 

■ 
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одномъ ра§ш называется ѵіеш, т.-е. когда они стоятъ болѣе 
или менѣе близко одинъ къ другому, пожалуй — деревня, мѣ¬ 

стечко, слобода. Въ одномъ рнцик могло быть нѣсколько ѵісі, 
даже оррісіа для вѣрнаго убѣжища. Ѵісия въ городѣ і игЬя), 

пожалуй — кварталъ, часть, опредѣленный участокъ домовъ, ') 

подраздѣлъ извѣстной геціо или ІгіЬия со времени Сервія 
Туллія,—съ тѣхъ поръ какъ и сельскіе раці сдѣлались подраз¬ 

дѣлами сельскихъ гещопея или ІгіЪнз. Ііеціо собственно озна¬ 
чаетъ только сельскій округъ либо юродской околотокъ, частъ, 

кварталъ, а ігіішз владѣльцевъ недвижимой собственности 
(гражданъ1 округа, части; впрочемъ въ ІгіЪия часто подразу- 

мѣваетея геціо, но никогда наоборотъ. Тгіитѵігоз сгеагі ,|ия- 

зіі, рш ін отпіЪцв радія, і'огія, сопсіІіаЬиІіз отпет соріат 
тцетюпті іпярісегепі. Ілѵ. 25, о. Із рад из арреІІаЬаЕиг 
Тіцигіпия: пат опігііз сіѵііая Неіѵеііа іп диаШюг радов «ііѵіза 
езі. Ніс радия ипиз, срлши сіото ехіяяеі, Ь. Саяяіиш сопяиіет 
шіегіесегаі еі е]из ехегсііит зиЬ ]ицит шізегаі. Саез. В. Ст. 
1, 12. Беіѵеііі оррісіа яиа ошпіа, пшпего ай сіиойесіш, псов 
асі сщабгшцеШоя, сошЬигипі. 1(1. В. Ст. 1, 5. Нія Іосия (въ 
Римѣ) асі ІіаЬііаисІиш сіаіия, сріеш сіеіпсіе Тиясшн ѵісшп *) 

іфреііагиііі. Віг. о, 14. АЙегипшг ІіИегае фіоіісііе ВііЬуціае, 

сріае пипс ѵеяіга ргоѵіпсіа еяі, ѵісоз ехияіоз езяе сошріигез. 
Сіе. Мап. 2, гдѣ ѵісі едва-ли только отдѣльныя дачи или хутора. 

Ѵіа въ городѣ улица между рядами домовъ и Ь) въ полѣ 
большая дорога, шоссе, нанр. ѵ. Арріа, ѵ. Ьаііпа, ѵ. ЕцпаСіа 
и мы. др. Ріаіеа, -/.атгіа, улица илн переулокъ, площадь между 
рядами домовъ. Апціроіѣш и апцірогіит переулокъ т.-е. соеди¬ 

нительный путь между двумя (большими) улицами или вообще 
въ отличіе отъ улицы. Ришіиіа тупой переулокъ. Миііія рая- 

яіш ацтіпіЬиз рег ошиея глав сит сіашоге іп і'огиш ситШг. 

12.—Айв. Рорта 8. ѵ. говоритъ: Ра^і віші ѵіііае гішіісаиае іп еоііеш сгасш 
еі рапе гецівшш йіаро.чісие ііісіае а річіуетіи. Опредѣленіе здѣсь неточно, 
ио производство слова лучшее изъ всѣхъ, сдѣланныхъ доселѣ. 

*) Си. Гейндорфа къ Ног. Яаі. 1, 9, 13. По словопроизводству отъ корна въ 
СІХО Г. 

’) Сы. Гейидорфа къ Ног. йаі. 2, 3, 228. 
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Ьіѵ. 2, 23. '•'і іе іи ріпіеа оііпкіего іщс ров! шкрцпп, регікіі. 
Тег. Енті. 4. 8, З-С Ех ѣоітеія йігерішп еЯпзиттріе Ігшпептши 
отпев ѵіав ащірогіпщш сопвігяѵегаѣ Сіе. Ріѵ. 1, 32. Рип- 

<Шае а іипгіо. грккі ехііптп поп Ітѣеіі!; ас регѵішп поп еяі, 
Ѵагго Е. Ь. 5, 32. 

53. НаЪііаге, іпсоіеге. соіеге. Иаіпіаге, въ прозѣ = жить 
(имѣть помѣщеніе, жительство), и въ этомъ случаѣ мѣсто озна¬ 

чается предл. іп, но не рѣдки обороты и съ ариг], ентп и съ 
нарѣчіями мѣста. Страдательная форма даже и въ прозѣ упо¬ 

требляется и лично, и безлично '). Іпсоіеге значитъ какъ жить 
(помѣщаться), такъ и занимать, населять, и въ послѣднемъ 
случаѣ ставится съ вин. над, — какъ и употребительное въ 
такихъ же конструкціяхъ, только рѣже употребляемое соіеге,— 

а въ первомъ значеніи никогда не бываетъ съ іп, но употре¬ 

бляется только съ с.І8, ѣгаш, іпіег, ргоре либо съ нарѣчіями й). 
Спазііі ІіаЪіІаз? Іп цгЬе ЬаЬіІаге. НаЬіѣаге арші аііфиепі, ІіаЪ. 

сига аіщпо. СоШиг еа игЬіз рагв еі ІшЫШиг ЗгегрдепИввше. 
Сіе. Ѵегг. 4, 53. Ѳегтані Ігапз Вііепцт іпсоігті. Саек. В. 

0.1, 3. Еат игЪет Еуеіі іпсоІеЬапі Сіе. Ѵегг. 4, 10. Упо¬ 

мянутое значеніе глагола соіеге есть дальнѣйшее движете 
значенія соіеге а^гит; о переносныхъ значеніяхъ этого слова 
рѣчь будетъ ниже въ § 113. Іпсоіеге въ переносномъ смы¬ 

слѣ не употребляется, но ІіаЬдаге очень часто, особенно 
у Цицерона, частію въ смыслѣ: бить съ чѣмъ-ниб. вполнѣ 
знакомымъ, освоиться, свыкнуться съ чѣмъ-ниб., а частію 
въ смыслѣ: исключительно или — по крайней мѣрѣ — глав¬ 

нымъ образомъ заниматься, дѣйствовать гдѣ-ниб., либо надъ 
чѣмъ-нибудь, быть, дѣйствовать неразлучно съ чѣмъ-ниб. Зі 
8ей Іпірщ Іосі бипі ргоргіа чпаесіапі а ТІіеорІігавіо фшезііи 
виЪШіив, дпі ІіаЫіагМ, иі веШк, іп ео еепеге гегшп. Сіе. Се" 

3, § 14. НаЪііаге іи іого, Іи іп говігіз, 1і. іп оспіів рориіі 

') См. Кребсъ, АпІіЬагІ) б. ѵ 
!) 1ШД. в. ѵ. Слѣд. «мѣсто щеоіипі іи игЬе иидо говорить іпсоіииі игЬши- 

!) См. примѣры и:п, Цицерона и ихъ объясненіе у Эллендта къ Сіе. <)г. 1 
62. Сличи Ііоарішш еаве § 40. 



(ня глазахъ у народа) и прекрасное выраженіе: ргоіесіо іи 
осніів каЫІаі апігпнз. Рііп. Н. N. II, 54. 

54. Аддег, тсіе.% ті/ит, соггма, ѵіе. А<?еег, отъ апнегеге. 
спесеппня или свезенныя въ груду: земля, камни, лѣсъ, въ ка¬ 

чествѣ матеріала на постройку плотины, вала, искусственной 
насыпи либо для засыпки рва болота, ручья и т. п., а 2) ра¬ 

боты изъ этого матеріала: самая плотина, типъ, валъ, окопъ. 

Моіея сдѣланная изъ камвей крѣпкая плотина, особенно про¬ 

тивъ напора моря или разлива рѣки, а 2) всякая постройка, 

поражающая величиной и массивностью частей. Ѵаііпт валъ, 
окопъ изъ аррег и ѵаііі (палисады; для защиты лагеря, города, 

либо въ угрозу имъ. Но согона наз. солдаты, разставленные 
на окопахъ болѣе или менѣе густою цѣпью около осажденнаго 
пункта. ІГпсІе аддег сотрогіагі рокзеі, піЬіІ егаі геіщштй 
Саез. В. С. 2, 15. СгаііЪш аЦие аддеге раіийет ехріеге 
сопаЬаіиг. И. В. О. 7, 58. N08 оррніит нтпіІІБЗІілит ѵаііо 
еі і'окка сшхітш: аддеге тахіто ѵтеіз—пероііит сопіесітив. 
Сіе. Ай. 5, 20. Асіііиз інвиіае типііі тігійсіз тоЧЪиз егапі, 
ІЬісІ. 4, 16. Коп Іасііе Іоішп орив піііііит согта сімді ѵісіе- 

Ъаіиг. Сае8. В. О. 7, 72. Въ переносномъ смыслѣ гиоіеа зна¬ 

читъ ‘) 1) подавляющая величина, крѣпость, тяжесть, 21 чрез¬ 

мѣрная трудность, а ѵаііпт = защита, оплотъ. Кон Гасііе 
ііагіе іапіат тоіет шаіі а сегѵісіЬиз ѵезіхів ііериіівеега. Сіе. 
СаС 3, 7. Тапіае тоііз егаі Вошапаш сонйеге репіені. 'Ѵігр. 

Аіріиіп ѵаіітп Цицеронъ РІ8. 33 говоритъ въ смыслѣ крѣп¬ 

кой ограды противъ нападеній Галловъ. 

55. Соасегѵаге, асегѵаге, сшпиіаге, еладдетге. аддетге. 
Соасчтѵаге зв.: складывать, сваливать, сносить, свозить въ 
одну (большую) груду. Рѣдко встрѣчающееся асегѵаге зн. про¬ 

сто сваливать (безъ разбора) въ одну кучу, аечтѵнз. Сшпиіаге 
значитъ: накладывать, набрасывать, укладывать, городить одно 
на другое, наваливать черезъ край, громоздитъ, либо 2) пере¬ 

полнятъ, умножатъ, усиливать, увеличивать, наполнять (за- 

*) Къ атому сличи ѵіз ^ о 17, 
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валить, напр Говказ еогрогіігаз), пополнять, Ь) исполнятъ, вы¬ 
полнять, 3) покрыть, осыпать, но въ прямомъ значеніи и въ 
значеніи выполнятъ въ прозѣ золотаго вѣка встрѣчается только 
рѣдко. Точно также ацетате въ прямомъ значеніи и совсѣмъ 
не употребляется; и ехадрегаге въ атомъ значеніи встрѣчается 
отнюдь не часто, но весьма употребительно въ переносномъ,— 

именно, говорится о вещахъ, въ смыслѣ усиливать или преуве¬ 

личивать ихъ важность или силу, особенно въ рѣчи о нихъ. 

Поэтому кто аііфжі ехадрегаі, тотъ умножаетъ, усиливаетъ, 

увеличиваетъ (на словахъ) только интенсивно, а кто что-ниб. 

еппшіаі. тотъ умножаетъ, увеличиваетъ экстенсивно, такъ какъ 
вставляетъ свое что-ниб. тамъ, гдѣ не было ничего, или при¬ 

бавляетъ что-нибудь къ тому, что было на дѣлѣ. Поэтому пра¬ 

вильно будетъ сказать: ехадотаге апіпшт, ѵігѣиіет аИсирія 
напр. огаііопе, Іаисіе, но неправильно: ех. аіщиет; впрочемъ 
одинаково правильно ситиіаге аіщиеш Іаисіе и сшп. ѵігіиіет 
аіісирій Іаисіе; потомъ, правильно и сипшіаге щіигіав и еха§- 

регаге іпіигіаз, только въ различныхъ смыслахъ: первое зна¬ 

чило бы «прибавлять обиду къ обидѣ», а послѣднее «выстав¬ 

лять оскорбленія большими, чѣмъ каковы они на самомъ дѣлѣ.» 

Ресішіае соршпиг еі соасегѵапіиг. Сіе. Адтаг. 2, 27. Отпі§ 

§епегів агта ситиіаіа іп іпреиіет асегѵит винѣ. Сіѵ. 45, 

83. АІ’гісатій ек^иеиііа ситиіаѵіі Ьеііісаш ^Іогіат. Сіе. ОШс. 

1, 32. Сишиіог пшхішо раисііо. Сіе. Ьіѵ. 9, 14. Ш сегнаі 
йиріісі (Іесіесоге ситиіаіат сіошиш. М. Аіііс. 12, 5. Миііі (1е- 

Іі'сіапіиг гс Іашіііагі, еат ехаддегапіез. Сіе. ОШс. 1, 26. 

Жедие Ішпіііспі еі аЬ)сс(,ані огаііопет пес иітів аПаш еі 
ехаддегаіат ргоЬаІ. 1(1. Ог. 57. Хепосгаіев ѵігіиіеш ехаддетт. 

И. Тизс. 5, 18. Сісего ішшапіШет раггіеіеііі ѵі огаГіошѣ ехау- 

дегаі. (^иіпі. 9, 2, 53. 

56. Еозза, /оѵеа, зегоііз или зсгоЪз, риіеиз, /осііпа, теіаііа 
и теіаііит, ІарісШпае, Іииіитіае. ѣ'овза ') всякій ровъ, канава. 

Гоѵеа особенно волчья яма, западня, въ прямомъ и метафо- 

1) Сдѣлалось изъ іовзиш отъ і’ойеге, отъ котораго происходитъ и Іоѵеа, 
равно какъ и іо (И па. 
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рическомъ смыслѣ; всгоЪіз или зсгоЪв особенно яма, вырытая 
съ тѣмъ, чтобы туда что-ниб. зарыть, посадить дерево я, 
послѣ, когда что-ниб. въ этомъ родѣ будетъ сдѣлано, чтобы 
опять завалить ее. Риіеив особ, вырытый колодецъ; (обща 
яма рудокопная, рудникъ, въ смыслѣ котораго въ золотомъ вѣкѣ 
говорилось шеЫІищ—чаще теіаііа; іаиіитіае, датой, (лі, каме¬ 

ноломни въ Сиракузахъ и въ Римѣ (ТиШаншп), бывшія вмѣстѣ 
и тюрьмами; Іарісісііпае ') всякая каменоломня. Впрочемъ надобно 
замѣтить, что ьсгоЬів, точно также какъ и і'оѵеа, иногда упо¬ 

требляется въ смыслѣ не глубокой ямы, а риіеиз, напротивъ, 

бываетъ въ смыслѣ ямы глубокой. Біонузіиз /’оззат іаіатп си- 

Ъісиіагі Іес.іо сігсигіхіебіі. Сіе. Тибе. 5, 20. Іи {оѵеат Ьеіиа 
іпсісііі. И. РЫІ. 4, 5. О<1ог ех аггеші іосігпіз іштіеиз отпі- 

Ьив апітаІіЬиз. РМп. Н. N. 23, 31. Рііегесусіез, циит ѵійізвеі 
Ьаивіат шрпші Де іщірійео (заключилъ это изъ ея вида), іег- 

гае тпсіит Діхіі іпзіаге. Сіе. Гііѵіп. 1, 49. ГілреЪаі Сагпе- 

аііез іп СЬіогит ІарісШпіз сариі ехзіШвзе Рапізсі. ІЬіД. 13. 

57. Раіиз, гісііса, виде*, віірез, ѵаііт. Раіив 3) наз. всякій, 

вбитый въ землю, круглый, снизу заостренный столбъ, осо¬ 

бенно для того чтобы привязывать къ нему виноградныя де¬ 

ревья, рабовъ для наказанія, либо преетушшковъ, дѣлать устои 
для укрѣпленія забора; толще шеста, реіѣіса, о которомъ § 387, 

тоньше колоды, чурбана, зіірез. ШДіса колъ, тычина съ гра¬ 

нями, обколотая и обтесанная, изъ толстаго ствола либо сука, 

сверху и снизу заостренная, для привязыванья виноградныхъ 
лозъ. 8иДе§ ') свая, схоХоф, употребляемая особенно для цѣлей 
военныхъ—вредить непрітедю, какъ скоро онъ на нихъ на¬ 

ткнулся бы. Йіірев 4і колода, кряжъ, толстый древесный стволъ 
и ('дѣланное изъ него крѣпкое, толстое бревно, столбъ, при 
случаѣ и заостренный; въ переносномъ смыслѣ = «дерево, 

пень, чурбанъ» (глупая голова). ѴаІІиб, уарх?, колъ, палисадина. 

‘) См. СіЛиш. 5, 5 и 6 п въ др. мм. Саез. В. С. 7, 73. 

') Образовалось изъ Іарійет саейеге. 
”) Сдѣлалось изъ ра{р1из отъ сігя уг/и. 
*) Сличи Герц, къ Саез. В. О. 7, 73. 

5 

■ 
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Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ рѣчь идетъ объ уходѣ за виноградомъ: 
Раігт опа орегн саегігге еі ехриШов (обрѣзавши сучья) асп 
еге (снизу) сепіи іи нашего роіев, гиіісая аиіепі уиегпсав віѵч 
оіеаріпак Ііпсіеге бебоіаіа® иігауие рагіе (сверху п снизу) 

ехаеиеге пшиего вехаріпѣв. С'оіиш. 11, 2. 8іаЬапі аі? ракт 
аЛісяІі поЬііійвіиіі )нѵемез. Ьіѵ. 2, 5. Игра егаі «чсіііік тсМЬив 
тишіа. Саез. В. (ж. 5, 18. Тгинсі агііогиш, какъ скоро обдѣ¬ 

ланы, будутъ 8ІіріІ€8. ІЬМ. 7, 73. Іп те уиісіѵів Ьагит гегипі 
сотен Л: уиае «ипі сіісіае іи віиІЦіт, саигіех. віірт, азіинв. 

рІитЬеик: іп іііит ш'І роіекі. Тег. Нсчпі. 5, 1. 4. МЛЛез 
ѵсйіит весит Іегипі. Сіе. Ттс. 2. ІП. 

58. Рориіив, рІеЪз, ѵиіцж, тѵШіийо. Въ древнѣйшія вре¬ 

мена Рима были только господа п покровительствуемые, раіге® 

или раігіеіі п сііеіііез. Въ тѣ времена только первые были 
рориіае, который, дѣлясь на 30 сипае, одинъ имѣлъ въ сво 
ихъ рукахъ выборъ властей, утвержденіе законовъ, уголовный 
судъ, п одинъ владѣлъ правами сіѵііаііз Но когда больше 
и больше стали принимать въ Римъ иностранцевъ, то все 
больше и больше появлялось между ними люден очень бога¬ 

тыхъ и съ вѣсомъ, которые поэтому уже не хотѣли оста¬ 

ваться кліентами, однако не имѣли доступа въ куріи на заега. 

а черезъ это и къ гражданским'}, нравамъ народа, рориіив 
Въ это время н образовалось состояніе рІеЬз или ріеѣез, ко¬ 

торое, въ силу Іе^ев Усіьіае и въ силу ряда Іе.цшп (іо Іех 
У(ш1ша, получило всѣ политическія права, бывшія до тѣхъ поръ 
въ рукахъ у однихъ патриціевъ. Поэтому, когда впослѣдствіи, 

т.-е. послѣ 301 г. до Р. X., явилось рориіив рІеЬевуие, то 
это значитъ: весь народъ римскій, патриціи и плебеи. Выра¬ 

женіе: зепаіив рориіикуие Ііошаішв значитъ, пожалуй: «сенатъ 
и граждане Рима>. Если стоитъ одно рориіив или рориіт 
Вошаииз, то это выраженіе означаетъ весь Римскій народъ, 

а если стоитъ одно рІеЬв, то тутъ исключаются знатные, въ 
раннее время называвшіеся раігез, а съ 1. Ілсшіае—ноЬіІез. 

Потомъ, мадо-по-малу, изъ цѣлаго состава рориіі образовались 
сословія: опіо зеішіогіия, опіо еуиевіег и рІеЪез. Съ ѳтихъ 
поръ ріеѣев сталъ тѣмъ, что мы можемъ назвать —пожалуй— 
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мѣщанствомъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, въ силу взаимныхъ отно¬ 

шеній и увеличенія пропасти между ріебез и двумя высшими 
опііпев, изъ этого политическаго значенія развилось соціальное 
значеніе низшаго круга, мужиковъ, простонародья, юродскаго 
сброда, черни. ') ѴиІ^ив, ѵ/> о;, простая необразованная толпа, 
особенно простонародья, чернщ тиШіайо, то -к'аг^ос, оі -оТСкоі, 
большинство, масса простонародья; оба понятія смысла соці¬ 

альнаго, Nшігіиз рориіі Котапі значитъ посланный по госу¬ 

дарственному дѣлу раіег раігаіиз. Ьіѵ. 1, 82. Арріиз гіісебаі:, 
поп рориіі, ней рІеЫв еиш гаацізігаіит (народные трибуны) 

еззе. Ілѵ, 2, 56. 8аріеніі§ .ргсіісішп а ркіісіо ѵиіді йіасгерагі 
Сіе. Вшѣ 53. Ѵиідиз іпзіріепіішп, ІЙ Тизс. 2, 26. Коп 4е 
Йееіѣ питегагі іи ѵиідо раігопогшп. Ы. Вгиі. 97. Ні іа та 
еі іисіісіо тиШіисІтгв тоѵеиінг. Сіе. Тизс. 2, 26, а немного 
впереди сказано іпзіріеиіішп. 

58 Ь. РиЫісиз, рориіагіз, рІеЪепт, ѵиідагіз, сотпшпіз, /о- 

гепзіз, тгШт, ѵіііз, сопіетріиз, дгедагіт. РиЫісиз есть эпи¬ 

тета всего того, чтб привадлжитъ государству, касается его, 
выходитъ отъ него 2). Но рориіагіз значитъ то, что принадле¬ 

житъ рориіо, для него устроено, касается его. выходитъ отъ 
него, 2) проникнутый любовью къ пароду, демократическій, а 
рориіагіз въ смыслѣ имени существ, а) демагогъ, Ъ) землякъ, 
соотечественникъ. Р1еЪе]из все, что принадлежитъ рІеЬі, вы¬ 

ходитъ отъ него, а отсюда еще Н) мелкій по общественному 
положенію, значенію. Ѵиіцагіз все, чтб по своимъ качествамъ 
согласно со вкусомъ, работой, манерой ѵчііці либо разсчитано 
на ѵиідик, Ь) что по своимъ качествамъ въ духѣ ежедвеввости, 

обыкновенный, ежедневный, буднишній. Сотшшііз наз. то, что 
обще извѣстному отдѣлу, классу, сорту людей либо вещей, 

либо Ь) (всему] государству, с) чтб обыкновенно, общеупо¬ 

требительно, въ ходу и 2) обходительный, снисходительный. 
Рогепзіз, случающійся на Іогши,—мѣстѣ, гдѣ бываютъ іисіісіа 

') См. Римскую исторію либо Древности. РІеЬев п рориіив (послѣднее че¬ 

резъ удвоеніе согласной корив) подходятъ подъ корни ріео, коѴ)г. 

“) Но ргоіііте іо риЫісиш=являтьея публично. 

5* 
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и сопсіонез рориіі, Ь) публичный, требуемый публичностью, 

устроенный для нея. имѣющій дѣло съ ней, публично предла¬ 
гаем ый, излагаемый. Цзііаіиз общеупотребительный, обычный, 

т. е. что есть въ обыкновенной іфактпкѣ, что въ обычаѣ. Ѵііік 
дешевый, что дешево достается, а, отсюда Ь) ничего нсстоющіи, 

пошлый, низкій. Сопіетріиз презираемый, т. е что считается 
ничтожнымъ, низкимъ, презрѣнный, Огецагшз съ іпііея, ед иен, 

рядовой солдатъ—пѣхотный или конный; вмѣсто чего, если 
очевидна противоположность старшимъ, начальству, гов. п про¬ 

сто шііе.', едиез. РиЫіса саизза, р. ресиніа, гее риЫіса. 8ас- 

пйпа, риЫіса еі ргіѵаіа. РориІагіЪив ѵегЪів езі арепсіині еі 
изЫаііе, дишн Іодиіпшг йе оріиіоне рориіагі. Сіе. Ой’іс. 2, 

10. Рориіагез Іе§ек, — которые принялъ рориіиз въ сошШа. 
Рориіаі'іе аига = народная любовь, популярность. Рориіагіа 
8ипі—еіе^апііога сіезійего. Сіе. Тш. 4, 10. Анішиз ѵеге ро- 

риіагіе, заіиіі рориіі сонзиіепз. И. Саі. 4, 5. Нос ТЬаІсз 
Апахіпіапсіго рориіагі еі зоііаіі зио нон регзиавіі. ІсІ. АсасІ. 
2, 37. 8ипі аінріае еі Іюпезіае іапііііае рІеЬеуае. И. Миг. 7. 

Ѵе&іііиз азреге Йас ригрига ріеіеуа ас раепе Гизса. Ісі. 8езі. 

8. 8ині а(1 ѵиідагет рориішгешдие зензшп ассоютоііаіа от- 

віа ценега Інуиз (огепт нозігае (Іісііопіз. Ы. Ог, 1, 23. 

Міііо Ьазсе агіез тідагев, содиок, різіогез, Іесіісагіоз. И. 

Атег. 46. Ваіиіеш иіеаш оЬіиІі рго соттипі ваіиіе. Ы. 8езі. 1. 

Сотшиіііз ѵііа жизнь, какъ она идетъ въ данной дѣйствитель¬ 

ности. Агшешн зітріісеш еі сотттет (обходительнаго) еі 
сопзенііеніет еііці раг езі. И. СаеІ. 18. Ѵекііінк [огетіз въ 
отличіе отъ аошезіісиз. И. Гіи. 2, 24. Ѵвгіаіа ѵегЪа часто 
въ Сіе. Ог. КіІпІ іат ѵііе недие Т.аш ѵиідаге езі, си.) из иНаш 
рагіет геінріегіні. Ы. Атег. 2«. Сопіетрііазшае ексае еі 
роііопез. 1(1. І'ін. 2, 28. 

59. РиЫісаге, тідап, (Ііѵиіуаге, регѵиідиге, регѵадагі, рго- 
йсгіЬеге. Въ значеніи: «объявлять во всеобщее свѣдѣніе, пре¬ 

доставлять на пользу публики» риЫісаге у Цицерона и его 
современниковъ не встрѣчается, но значитъ у нихъ только 
брать въ казну, конфисковать. Ѵиідаге предоставлять всѣмъ, 

Ь) объявлять всѣмъ. Тоже значитъ йіѵніцаге и регѵиірцге, 



только предлоги нагляднѣе представляютъ распространеніе изъ 
одного пункта и въ большомъ кругу. 1! Регѵящ&гі, распростра¬ 

няться, расходиться —, проходить по—, доходить, до—(дѣлать¬ 

ся извѣстнымъ либо доставаться но.ъ долю). РгоясгіЬеге въ пись¬ 

менномъ объявленіи выставить на продажу, объявить въ. про¬ 

дажѣ, отдавать на откупъ, въ—наймы, 2) чье-нибудь имя вы¬ 

ставлять на дощечкѣ съ объявленіемъ, что онъ опальный, въ 
отлѣ, и что его имѣніе конфисковано. ВіЫіоіЬесаз Огаесав 
еі Ьаііпая риЫісаѵИ. $пеі. Саез. 44. АІсіЬіайіа Ьопа риЫі- 

саіа чипѣ №->р. Аіс. 4. Ѵиідаіиг гитог Диаз йееззе іаЪиІаз. 
Ілѵ. 3, 34. ТНѵиІдаіо (когда стало извѣстно) Вптіііі сопзіПо 
віііііез зесеззіопет іасіипі. Саез. В. С. 1, 20. Ѵоіо еит НЪ- 

гиіп сНтІдагі (чтобы эта брошюра была выпущена въ свѣтъ). 

Сіе. АН 12, 40. Баз ІаЪиІаз поп оесиііаѵі, зей ДезсгіЬі аЬ 
огппіЬиз зіаііт ІіЬгагііз, сііѵісіі рчвзіт еі регтідап яіцие еДі 
рориіо Вогнано ітрегаѵі. Ісі. 8и11. 15. Моіезііае ІаеіШае, 
сирійіЫез іітогез зітііііег отпіит тепіез регѵа^апіиг. Сіе. 
Бе§'. 1, 11. Сіаисііиз ргозсгірШ іпзиіат, ѵепйійіі. ІЙ. Ойіс. 

3, 16. Ргозсгіріг зшіі (а 8и11а1 Ьошінез, <ріі айѵѳгзагіі ігнззе 
риЫшйпг. Ій. Атег. 6. 

60. Раіат, ргараіат, риЫісе, сиідо, арегіе, ІгЬеге. Раіат 
значить тредъ всѣми, передъ цѣлымъ свѣтомъ, кто только 
захочетъ это услышать или увидѣть, противои. сіага. Ргораіаш 
то же самое, съ добавочнымъ смысломъ: сопакъ-таки вслухъ, 
рѣшительно во всеуслышаніе.» РиЫісе, по распоряженію, по 
повелѣнію правительства, на казенный счетъ, именемъ прави¬ 

тельства, въ видахъ государственной пользы, противои ргіѵа- 

Ыт. Арегіе, вслухъ, не конфузясь, нисколько не скрываясь, 

против, оссиііо. Ѵиіііо вообще, вездѣ, т. е всѣ, всѣмъ и т. 

под., против, аікцііз, фііДат, зипі, (цн. ГлЬеге—насколько оно 
сюда относится—съ благородною откровенностью, искренно, 

отъ души, против, азреге, сирійе, либо ееіаіе. Арегіе риіатдие 

') ХІадішгъ къ Сіе. Гш. 2, 3 говоритъ: Гегѵа§агі говорится Де геЬиз ип- 
ііііа Іаіе іштаіііііищ, регѵиідаиіиг г ев и»и еі роявеввіоле, ио о регѵауап 
трудно докакать такое рѣшительное мнѣніе. 
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сИхй. Сіе. \'еіт. 1, 7. Наг с ргораіат йісеЬаІ. Ілѵ. '34, 33. 

Гіііке Агівіісііз ртЫгсе аіеітпіиг. Хер. АгібГ.. 3. Ѵѵідѵ Гоііз 
савігі? геаіапепіа оЬяденаЬапІиг. Саек. В. О. 1,33. СонаШшп 
сіаге ашіео видоятк ІіЪеге. Сіе. ИаеІ. 13. 

61.» Ргіѵаіт, ресиііагіз, віпдиіагіз, ргорггш, тет, іит, 

8Ш8. Гііѵаіив. против. риЫісие, а также и сошпшпіь '), есть 
эпитетъ 1) лица, въ отличіе отъ лидъ должностныхъ, членовъ 
правительства (тарівігаіиз), отъ сената, и вообще отъ госу¬ 

дарства (гее риЫіса), частное лицо, 2) вещи, принадлежащей 
Ьотіііі ргіѵаіо, сдѣланной имъ, касающейся его. Ресиііагіз 
(отъ ресиііппі, собственность, пріобрѣтенная рабомъ, сыномъ, 

дочерью или женой, независимо отъ имущества господина (йо- 

тшнз) или отца, семейства (р.чіег іатіііая), съ его позволе¬ 

нія),— озн. 1) то, что составляетъ собственность упомянутыхъ 

лицъ, 2) то, чтб независимо, отдѣльно отъ всего подобнаго или 
однороднаго, одиночно, составляетъ особенный, спеціальный 
предметъ владѣнія, завѣдыванія, занятій, разсмотрѣнія, част¬ 

ную собственность, — против, соптіипів. О вііщиіагіз см. § 67. 

Ргоргіив, часто употребляемое вмѣстѣ съ ресиііагіз либо съ 
іиеи$, ііш8, іывіег, ѵезіег, против, сошпшшя, — есть эпитетъ 
того, что принадлежит-' 1) какому-ниб. лицу по праву, по 
его личному положенію, по его существу, 2) какой-нибудь 
вещи, по ея сущности, отличительнымъ ея качествамъ, соб¬ 

ственный. Но если слова: мой (твой...) собственный употреб¬ 

ляются въ противоположность съ аііггшз, т. е. въ значеніи не 

другому коыу-ниб. принадлежащій, то они переводятся только 
словами: шеиз, (низ, киив. Разсматриваемыя прилагательныя 
получаютъ еще значеніе: ' свойственный, тракгперистичиъш, 

спеціа.іъно-щшиадлежащій мнѣ. тебѣ, ему.. > отъ природы, 

по характеру, по мѣсту, и тогда при нихъ бываетъ евзе съ 
родительнымъ надежемъ '). Ьсіріо ргіѵаШй (тгаесіпті іпіегіе- 

сіі. Сіе. Саі 1, 1. ІлЬепІег іе аіаііо гріастпдш: сіе ге, риЬ- 

Иса ргіѵаіа, гивііса игЬапа. И. (*>н. Рг. 2, 10. Коп сиш ииі- 

*) Въ смыслѣ значенія этпхъ словъ но § 58 Ь. 

V См. Грамматику. 
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ѵегко Іевііит кепеге сомііідо, ѵепіо ішпс ай ресѵМпгет Ііішп 
Іезіеш. 1(1. Я асе. 21. Ехогііиг ресѵЛісіге ейісіитл, не (риа 
(гшпепШт сіе агеа Іоііегеі. Ы, Ѵегг. 3, 14. Тгіа ргаегііа Са- 

рііоиі ргоргіа Ігайипіиг И. Атег. 8. Нос поп ргоргіит 
зеиесіиііз езі ѵШшп, яесі сот шине ѵаіеіисііпін. Ігі. 8егі. 11. 

62. Агсапщ зесгеіиз, оссиііт, тузіегтт, іпіііа, сіат. сіапси - 
Ітя, оЬзеиге, оссиііе, іп оссиііо, еж оссиііо, /игііт, зесгеіо. агсапо 
Агсапиз, ') тайный, наз. то, чего ме знаютъ никто другіе, 
кромѣ посвященныхъ въ дѣло. Отсюда агсапо, втайнѣ, таит, 

т. е. такъ, что непосвященные ничего не знаютъ о чемъ-ни¬ 

будь, п агсапшп, тайна, въ томъ же смыслѣ. Йесгеіив, 3) 

тайный, наз. то, чего не должны знать никто другіе, кромѣ 
посвященныхъ, либо вообще никто изъ постороннихъ, и съ- 

этимъ именно добавочнымъ смысломъ зесгеіо зн. тайно, весге- 

Іпш тайна. Оссиііив, ') тайный, эпитетъ того, что какпмъ- 

ннб. находящимся напереди либо помѣщеннымъ спереди пред¬ 

метомъ закрыто и так. обр. скрыто отъ глазъ, Ъ) въ пере¬ 

носномъ смыслѣ = нарочно скрытый, спрятанный. Поэтому 
оссиііе скрытно, украдкой, іп оссиііо въ скрытномъ мѣстѣ, 

въ засадѣ, тайно, ех осспііо гізъ засады, тайно. Мѵзіегіа, 
ньоіус.т, а ію-латішн въ смыслѣ этого гов, іпіііа, огшн. были 
тайные обряды религіознаго характера, скрываемые отъ непо¬ 

священныхъ Сіат ’), и неупотребительное въ прозѣ золотаго 
вѣка сіапсиішн, зн. тайно, т. е не давая никому замѣтить 
что-впб. ОЬзеиге ’). во мракѣ т. е. не при свѣтѣ, не на-виду, 

не открыто либо не просто. Ьигііга воровски, украдкой, плу- 

товсеп “). АІ (]шсиш іоса вегіа, иі сіісііиг, циісит агсапа, 
сриешн оссиііа отпіаУ Сіе. Ріи. 2, 26. Оотіішз агсапо сит 
раисіз ІатіІіагіЬпй 8ііі$ соійщнііиг. Саев. Б. С. 1,19, а сей- 

') Отъ агеѳге. Припомнимъ Гораціево Осіі ргоіапит ѵи1»ив еі агеео. 

*) Сличи § 188 н § 531. 

3) См. § 63. * 

'■) Архаически еаііш, слѣд. отъ одного корпя съ хяііптш, оесиіеге, ееіаге. 

") Сродио съ веиішп, покрывало, по мнѣнію Курціуса, &ііесІі. Еіут. I, с. 138. 

*) Противоположные термины см. § 60. 
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часъ потопъ тутъ о томъ же говорится весгеіо соііоциі, т. е. 
такъ, что, хоти солдаты и видѣли переговоры, однако имъ 
было ясно, что содержанія переговоровъ они знать не должны 
Аіііеиае иіііі! теііив ререгепші іШв тувіегт.—Ііпііа арреі- 

Іаиіиг. Сіе. Ье#. 2, 14. АІі оссиШв ІютіпіЬнв саѵегкіиго. Ілѵ. 

25, 16. (^иіб а»і ріасеаі, оссиЫе іпіег ее сопеШиипІ. Саек. 
13. О. 7, 8:3. Ми На с\ит (Іо шеіііо гстоѵеЬаС Сіе. Атег. 8. 

Маіит оЬвсиге еегренв іпиііае рші ]>гоѵілсіа8 оесираѵіі. Сіе. 

СаС 4, 3, Кедеп кі оЬвсиге ІегеЪаі нее бізвітиіаге иііо шо<1о 
роіегаі. 1(1. Сіиеп. 19. Маіег повіга 1 аде пае еііаш і папе к 
оЬеідпаІтІ. пе (Ііеегеніиг іпаііев аііциае Мвве, диае (’тііт 
еввеыі ехвіссаіае. Іхі Іііѵ, 16, 16. 

63. Сеіаге, оссиіеге, оссиНаге, іедеге, аМсге, сопНеге, гесоп- 

сіеге. аЪвстйеге, Іаіеге, НеШезсеге. Сеіаге ') держать что-ниб. 

въ тайнѣ, умалчивать, скрывать, такъ чтобы то не дошло ни 
до чьего свѣдѣнія, или, по крайней мѣрѣ, для извѣстныхъ лицъ 
осталось неизвѣстнымъ. Оссиіеге н оссиНаге значитъ: какой- 

ниб. предаетъ, закрывши его другимъ предметомъ удалить отъ 
глазъ, отъ наблюденія, скрытъ, спрятать, утаитъ. Тедеге, 

закрыть, прикрыть, такъ чтобы что-ниб. не могло быть узнан*, 

въ своемъ существѣ, истинномъ характерѣ. АМеге удалить что- 

ниб. отъ взоровъ, отъ наблюденія, помѣстивши то въ такое 
мгьето, гдѣ того нельзя видѣть или наблюдать, спрятать тамг,, 

скрыть. Сошіеге еобств. отнести или положить что-ниб. ев 
ящикъ или въ кладовую на храненіе, а отсюда Ы въ перенос¬ 

номъ смыслѣ = старательно, крѣпко стеречь или скрывать. 

Впрочемъ въ атомъ переносномъ значеніи въ хорошей прозѣ 
это слово неупотребительно, вмѣсто него говорится аЬвсов- 

сіеге -) увалять изъ сферы наблюденій, для того чтобы бе¬ 

зопасно сохранить либо скрыть. Тоже значить и гесошіеге, 

только здѣсь сильнѣе выставляется на видь тотъ оттѣнокъ, что 
предметъ удаляется, устраняется отъ наблюденій, становится 
недоступнымъ наблюденію либо пониманію, выдѣляется оть 

') О корнѣ си. йодъ сіаін § Ш. 

* і Но аішеопііоге и гесоисіеге обе лицахъ не употреблялись. 
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всего. Кто сеіаі и оссиііі либо осгиііаі либо Іе^іі, тотъ остав¬ 

ляетъ предметъ тамъ, гдѣ онъ находится, а только ставитъ 
передъ нимъ загородку либо накидываетъ на него покрывало; 
по кто аЪеІіг, аЪвсошііі, гесонсііт, сопйіі, тотъ не оставляетъ 
предмета на прежнемъ мѣстѣ, а удаляетъ его изъ той сферы, 

гдѣ онъ до тѣхъ поръ былъ, Бегтопет Т. Атріі Те поп сеіаѵі. 
Сіе. І)іѵ. 2, 16. Р1его5С]ие, <]иі гесерегапТ, ееіапі посііщие 
рег таііині етіШшІ. Саев, В. С. 1, 76. Арріі ѵиіпега арра- 

гепі пес осеиіі роявипС Сіе. АШс. 5, 15. Магіив вепііе сог- 

рив раІшІіЬив оссиікіѵіі бетегвию. М. 8еві. 22. ВеІЦиі іидае 
ве татіагипі міеріе іп ргохішав вііѵав аЫІійетпі. С'аев. В. О. 

1, 12. Тоішп ве іп ІіТіегав аЬгІеге= удалиться отъ шума пло¬ 

щади и совершенно погрузиться въ науки. Сіе. І)іѵ. 7. ЗВ. 

Сличи Сіе. АгсЬ. 6, гдѣ сказано Іійегів. Сопсіеге ігитепТшп 
іп Іюггео. тогіиов іп вериіего. Еві сцдіскіат, ^ио^1 оссиііаіиг, 
диой ^ио віибіовіив орргітііиг еі аЬвсопсШиг, ео тааів ешіпеТ 
еі аррагеі. Сіе. Атег. 41. Ащдпішіі тіЬі аіічиет еіі.цав гесоп- 

<Шть еі бегеіісіит. 16. Ѵегг. 3, 84. Іпіегіогев еі гестсШая 
Шегав вегиіагі. И. N. Б. 3, 16, гдѣ гесопйііив зе. «глубо¬ 

кій и малодоступный». Апіітасііі—сагтеп гесопсШит (стихо¬ 

твореніе, далекое, отъ простаго смысла, темное 1, Ісі. ВпіС 52. 

І.аіеге зн. быть скрыту, епрятану, быть въ скрытномъ 
мѣстѣ, быть недоступнымъ для глазъ. ІІеІіТевсеге укрываться, 

прятаться, въ смыслѣ неупотребительнаго ве абвеошіеге. Оба 
глагола употребляются и въ переносномъ смыслѣ. Іп оссиііо, 
іп іепеЬгів, аЫШе Іаіеге.—ІЬі вееінв ІаШ. Сіе. Атег. 40. 

Вевііае іи сиЬіІіЬив іІеШезсті. Сіе. N. В. 2, 49, Еоп іигаіив 
ев! сіѵіШет, поп ін аІЦио ітршіеиіі теініасіо ііеШніі. Іб. 
ВаІЬ 2. 

64. Саѵепш, зресиз, з-реіипса, апігит, гесеріасиіюп, ІаІеЬга, 
ШІЬиІит. кшігтп Саѵепіа -), пещера, такъ окруженная со 
всѣхъ сторонъ, что входомъ туда — если онъ есть — служитъ 
только небольшое, относительно, отверстіе. 8ресив, сродное 

') Сродно съ ХоЛеіѵ. 
а) Такъ-жс какъ и сален, отъ сатиз. 
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съ с~іос, и врекшса, я-г^ѵу:., часто, невидимому, значатъ 
одно п то же и употребляются объ одной и той же вещи. Но 
въ частности вресив наз. разсѣлина, трещина на землѣ, подъ 
ногами, п всякое отверстіе, ущелье въ юрахъ, и пустота вли 
проходъ, лощит, ущелье за разсѣянной пли наружнымъ отвер¬ 

стіемъ, ущельемъ, входомъ; среіипса наз. пещера или гротъ, 

который образовался изъ углубленія въ горахъ. Апігпга, «ѵтроѵ, 

у поэтовъ=вреІішеа съ добавочнымъ представленіемъ тѣни, 

прохлады, укромнаго пріюта. Марна ѵіз саіогів іеггае сопііпе- 

шг саееггт (пустоты во внутренности земли). Сіе. N. Б. 2,. 

9. КшШаЬаШг ін ІІтЬгіа ех зреіипса гцшіаш ехеигвіонев 
апнаіогшп ін ацгов і'іегі. Іи вши вреіипсат ренеігаіиіп сит 
вщтпв еві еі ех ео Іосо оѣвсиго пшііа ѵиінега ассеріа іпахі- 
тедие Іарійит ісіи, йопес аііего зреет ерів оге—наш рег- 

ѵіив егаі—іиѵепіо пБаесще іаиеев воп§евНв Іщнів ассепвае 
вииі.—. 1 лѵ. 10, 1. Зресив Ьіѵ. 1, 21. наз. гротъ въ рощѣ 
Эгеріи, тѣнистый, откуда вытекалъ іопв регепнів ащіае. Зре¬ 

сив разсѣянна на землѣ, которую заставилъ закрыться Курцій. 

Ьіѵ. 7, ’6. Зреіипса. пещера Филоктета въ Лемносѣ. Сіе. Ніи. 

2, 29. бреіинсае пещеры въ нѣдрахъ земли, подземелья, куда 
Плутонъ увезъ похищенную Прозерпину. Сіе. Уегг. 4, 48. 

Зресив еще о водосточной трубиі у Цид. АНіс. 15, 26. Саев. 

В. С. 3, 49, если только чтеніе здѣсь правильно, и Ій. В. 

Ліех. 5. Жои еро ѵов ровіЬас ѵігкіі ргоіесіив ін апіго ѵійеЬо. 

Ѵігр. Ееі. 1, 76. 

Весеріасиінт наз. мѣсто, куда кто-впб. удаляется либо мо¬ 

жетъ удалиться для защиты, безопасности, пристанище', ІаіеЪ- 

гае мѣсто, гдѣ ьто-ниб, спрятался, въ родѣ русскаго притонъ, 
нора, вертепъ, трущоба. Но ІаіеЬгя, въ единственномъ числѣ, 

рѣдко употребляется въ этомъ прямомъ значеніи, а чаще въ 
переносномъ <увертка, изворотъ, лазейка». Ьаііішіиш убѣжище, 

нора у безсловесныхъ, Пикігшп. собств. болото, лужа, а по¬ 

томъ логовище, берлога звѣрей. Міііігійаіев поп Ропіо пі^ие 
Саррабосіае ІаіеЪгіз ее оссиііаге ѵиіі, вей іп Авіае Іисе ѵег- 

вагі. Сіе. Мапіі. 3. Пегас ІаііЬиІів ве ІещіпС Сіе. ПаЪіг. Рові. 15. 

ІІІіс вши ваііив ас Іѵ.зіт Гегагши, Ѵігц. Оеог". 2, 571. 



75 

65. Оепт, ае-хиз, депз, /атіііа, зіігрз, ігтгсиз, [о ста, рагв, 

зреет, паііо, рорѵіиз, дспііііз, депііМсіив, дппіісийі вещи?, 

•уеѵос, отъ архаич. $епо. родъ, порода, происхожденіе, но въ 
смыслѣ «потомства» въ золотомъ вѣкѣ не употреблялось, а 
также не часто говорилось и въ смыслѣ «члены дома, семей¬ 

ство.» Но очень часто въ прозѣ §еіш§ означаетъ предметы, 
лица и вещи, конкретные и отвлеченные, у которыхъ вообще 
либо въ извѣстной степени есть общіе внутренніе либо внѣш¬ 

ніе признаки, либо условія, отношенія, по которымъ ихъ 
должно разсматривать, слѣд.—родъ (лог.), сортъ, классъ, часто 
еще область, сфера, спеціальность, часть. КоЬШ цепеге па- 

Іиз. Сгеішв Ішіпапшп или Іюгпіпшті, анішаіішп, різсішп. Ѵагіа 
цепега Ьоіпішш. 8ип4 еіщепсіі і'іппі еі зІаЪіІез еі сошіапіез 
агеіеі, сіуиз депеш езі гпанпа реіщгіа. Сіе. Ьае]. 17. Ѳтт 
Іюс еві ри§пае. Саез. Іп ео ц;епеге = въ этой области, по 
этой части. Бсхиз зн. полъ, физическія отличительныя черты 
мужскія и женскія. Нотітип ь^епиз еь іп вехи еопзійегаіиг, 

ѵігііе, ап птеІіеЬге зіі, еі іп паііопе—. Сіе. Іпѵепі. 1, 25. 

Въ философскомъ языкѣ «еппз значитъ родъ, іогта и зре- 

сіез или еще рагз—отдѣлъ рода, видъ, но только старались 
избѣгать формъ зресіегшп и зресіеЪиз какъ вообще, такъ ж 
въ этомъ значеніи. Потте зипіЬае, іп срыв деппз зіпе иШиз 
ргаеіегаііззіопе біѵіііііиг. Сіе. Тор. 7. 

Оепз, точно такъ же отъ "епо, зн. группа такихъ римскихъ 
гражданъ, у которыхъ было общее ноиіеп и общія засга, и 
которые правительствомъ и закономъ были признаваемы потом¬ 

ками одного предка, хотя бы на самомъ дѣлѣ общаго проис¬ 

хожденія и не было, * а напр. оно явилось бы но усыновленію, 

какъ и было съ младшимъ бсіріо Аігісапцз: онъ изъ цепз 
Аеішііа РапИогшп по айорйо принятъ былъ въ асепз Согпеііа 
йсіріопиш. Подраздѣленія (вѣтви, отрасли) репйцт наз. і’аіні- 

Иае, у которыхъ общимъ было соцпотеп. Такъ въ Р. Сопіе- 

Ііиз 8еіріо-—Согпеіш озн. $іепз, бсіріо одну изъ различныхъ 
ГашіНае, на которыя раздѣлялся тотъ репз. Часто іатіііа зн. 

и домашніе, семейство. Виоііесіт /атіііае Роййогцт ( = цеп- 

Йз Роййае) ео аіто ехзііпсіае зітй І.іѵ. 6, 12. Сличи Сіе- 
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"Тор. 6. Въ смыслѣ словъ: ценз или і'ашіііа, а особенно въ 
послѣднемъ значеніи, употребляется еще віігрз, но оно не одно 
и тоже съ тѣми. йіігрв собств. звач кореш дерева или дру¬ 

гаго растенія одинъ либо вмѣсти, со стволомъ, вѣтвями, стеб¬ 

лями, которые выросли ближе къ корню, либо однѣ только тѣ 
части ствола или отростка, которыя ближе къ корню. Поэтому 
1) въ деревьяхъ стволъ, собств. только нижній комель, а 2) от¬ 

водокъ, деревцо, кустъ, и вообще растеніе. — классическое 
слово, въ смыслѣ котораго не надобно употреблять ріаніа. ') 

Стволъ въ отличіе отъ корня, сучьевъ, вѣтвей, листьевъ наз. 

ігшкив, метаф. безжизненная глыба, дерево, чурбанъ, дуракъ. а) 
Метафорически віігрз наз. 1) родоначальникъ, Ь) отрасль, 

вѣтвь дома, еще крѣпкаго и сильнаго, либо о которомъ прямо 
идетъ рѣчь, 2; тотъ или тѣ, отъ жизни которыхъ зависитъ 
бытіе и продолженіе рода, семейства, черезъ которыхъ оно 
обезпечено, представитель рода, наслѣдникъ, имени, 3) родъ, 

домъ, въ смыслѣ общаго происхожденія, если домъ еще суще-, 

ствуетъ. АгЬогшп аііііийо поз йеіесіаі, гайіеев зйгрещт 
поп Нет. Сіе. Ог. 43. АгЬогев еі віігрев. Ій. І іп. 5, 11. 

Зіігрігт вітііев аиі Ъевііагит, ІЙ. N. В. 2, 13. Йипіат і'агпі- 

Ііат а віігре ай Ьанс аеіаіет огйіпе епитегаѵіі. Кор. АН. 18. 

Вгеѵі віігрз ѵігіііз ех ноѵо таігітопіо Іиіі, Ілѵ. 1, 1. Ке°іа 
віігрв — члены царскаго дома. Іи агЬогіЬиз нон Ьгипсиз, поп 
гаші, нон іоііа—, Сіе. Ог. 3, 46. Йасеі інцепв Ііііоге ігипсиз 
аѵиівитцие сариі, Ѵіг#. Аеп. 2, 557. Оиі роіеві визе ін ещв- 
тойі ігипсо варіенііа? Сіе. Рів. 9. Гагпіііа въ переносномъ 
смыслѣ, между прочимъ, наз. философская школа, секта, а 
зіігрв корень т. е. источникъ, начало, изъ котораго что ниб. 

развилось. Мар,нив Іосив а Ріаіоне—илщио. Регіраіеіісі*гит 
/атіііа ігасіаіив иЪеітіше. Сіе. І)іѵ. 2, 3. 8іігрв ѵігіиіів. 8ііг- 
рев Шівегіае, віігркв віиіііііае. Сіе. 
Какъ роив = родъ въ цѣлой массѣ римскаго народа, такъ 

еще народъ, племя въ ценив Ііишаниш шш Іюшіпиш. Иро- 

') См. Мадвнга къ Сіе. Кіи. 4, 5. Кребсъ ЛціЦі. „Р1пп1а“. 

*) ЗеВффсртъ къ Сіе. І.аеІ. 13 § 48. 
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похожденіе, языкъ, имя, обычаи, характеръ будутъ примѣтами., 
отличающими другъ отъ друга отдѣльные "епіея Но лайо нал. 
особенная порода, риса. ') и означаетъ народъ, племя, насколько 
оно отличается своими физическими и духовными (умствен¬ 

ными и нравственными) особенностями Потомъ, какъ одинъ 
•гене обнималъ нѣсколько і’атіііае, такъ въ смыслѣ группы на¬ 

родовъ обнимаетъ нѣсколько наііотіев, народностей. Такъ напр. 

Нева Оеппаиогит раздѣляется на Вахопев, Ргікіі, 8иеѵі, Апціі, 
Бп)оагіі, Нсіѵейі еіс., которые всѣ имѣли спеціальные харак¬ 

теристическіе признаки. Но какая-нибудь данная группа наро¬ 

довъ отличается отъ другихъ группъ въ свою очередь спеціаль¬ 

ными характеристическими признаками: поэтому иаііо можетъ 
означать и группу пародовъ одной опредѣленной національно¬ 

сти, но съ рѣзкими отличіями отъ другихъ группъ: напр. 

Славяне и Германцы рѣзко отличаются другъ отъ друга и въ 
этомъ смыслѣ сами называются аайонез, и въ то же время 
части ихъ называются цепіез. Въ отличіе отъ обоихъ преды¬ 

дущихъ понятій рориіиз есть народъ, насколько онъ соединенъ 
какою-тіб. политическою связью въ одно цѣлое. Если въ такой 
внутренней связи находится только одинъ городъ, то рориіин 
можетъ быть=сіѵііаз, какъ напр рориіив Аіѣепіепвіиш = сі- 

ѵііая АНнпіеішиш. Сеіш Сіііеиш, ^еиз Еотапа. Виеѵогшп 
ной ипа, иі Скайогшп Тепеіегогитцие дет. Мацзгет епіш 
Оепштіае рагіет оЫіпепЬ, ргоргіів асПтс паігопіЪт потіпі- 

Ъиздие (Іівсгеіі, риитриат іп соттипе ітеѵі ѵосепѣиг. Інві- 

&не $епІІ8 оЫічиаге сгіиеш шяіоцие зиЪвІгіп^еге. Тас. Оепп. 
38. Ггаеуианіен азіиаь орете Іеѵапі. Ѵепіег евіт ІаЪоте па- 

Попет (породу) ткііі сіеіегіогст. Ѵагго В. В. 2, 6. іѴойо 
еві отнів Саііогит аѵітобит гіе'іііа геІіріопіЪик. Саез. В. О. 

б, 16, тогда какъ онъ говоритъ напр. ценз АНоЪгоётші еіс. 

Примѣчаніе. Слово тлемя' мы беремъ, разумѣется, не въ 
смыслѣ племени цѣлаго человѣческаго рода,—племени кавказ¬ 

скаго, монгольскаго и пр., но въ смыслѣ болѣе частномъ, какъ 

См. Примѣчаніе. 



говорится, наир., племя англо-саксонское, испанское и пр. '). 

Въ поясненіе этой трудной разницы мы приведемъ, еще то, что 
говорилось только іи8 цепіішн, никогда р паііопит, только ценз 
Вотана, никогда паііо Вотана, только пЬі целіішп, никогда 
иЪі ішііопшп, а безъ огіие или наіив только паііоне, н;шр. 

Ѳгаеси», а не репіе Ѳгаесив. 

Ѳеиіііез наз. принадлежащіе къ римскому цепа. Оеиіііісіиз 
наз. то, что принадлежитъ римскому цепк или цепШев, касает¬ 
ся ихъ. бепілсш пекллогическое слово,—то, что свойственно 
извѣстному народу, національный. 

Об. Ѳѵпегаіів, оіппгя, іоіш, ипіѵегвив, сітсіш, уепетШег, 

депегаііт, отпгпо, ипіѵегж, виттаіт. бепегаіів есть эпитетъ 
того, что характеризуетъ цѣлый ценив, принадлежитъ ему, ка¬ 

сается его. Относящееся сюда нарѣчіе цепегаіііег въ классиче¬ 

ское время употреблялось только очень рѣдко и замѣняется сло¬ 

вомъ цепегаііш. Послѣднее 1) значитъ но классамъ, по различ¬ 

нымъ робамъ, видамъ, на которые раздѣляется цѣлое, 2) ука¬ 

зываетъ на то, что берется именно с ем из, цѣлый родъ, видъ, 

масса, а не только единицы или отдѣльныя части. Опіпій, таес, 

выражаетъ то, что извѣстное сказуемое надобно понимать о цѣ¬ 

ломъ ценив т.-е. обо всей группѣ или массѣ предметовъ, ко¬ 

торая разумѣется подъ даннымъ существительнымъ. Если при 
опий? нѣтъ существительнаго, то его надобно подравумѣвать по 
связи рѣчи, либо одно ошиев=отпев Іштінев. Въ зіпц. оно 
въ такомъ случаѣ значитъ либо каждый, либо весь, а въ ріиг, 

вт. Но когда опшІ8 выражаетъ то, что что-нибудь разумѣется въ 
своей идеѣ, сущности, то оно часто и = опше цеп и 8 т.-е. вся¬ 

каго сорта, всѣхъ возможныхъ родовъ, — всякій {всп>), какъ и 
~'зс. То1п8, с Сое, — весь, т.-е. со всѣми частями какого-ниб. 

цѣлаго, а не только отдѣльными отрывками. ІІпіѵеітзиз, •тйр.кас, 

весь, осѣ, масаш, толпой, разомъ, вмѣстѣ, ина оішіІ8, ипа 
ОИШС8 ). Сипсіиз, і~ас, весь, всѣ, такъ что ни одна часть не 

*) Надобно остерегаться „нація11 всегда иереводнть еловомъ шіііи, большею 
частію пригодны цепь и ророіив. 

'■ Сшпеа вй ипит =» всѣ до одного, иногда в просто ай шшт въ томъ же 
смыслѣ, см. объ атомъ Зейфферта къ Сіе. 1,ае1. р. 497. 



устранялась сама либо не была устранена,—весь, всѣ безъ 
исключенія. Отшпо, см. § 607. ІТпіѵегее вообгце, т.-е. въ от¬ 
ношеніи къ цѣлому, въ отличіе отъ того, что имѣетъ дѣло съ 
частями, единицами, подробностями, йитшаіііп, суммарно, т.-е. 
останавливаясь па главныхъ пунктахъ и безъ ближайшаго 
вниканія въ частности и ихъ связь, (-кпегаіе (цюсМат ёесогшп 
іпі-еіііяіишб, фкні ж огпш Іюпезіаіе ѵепзаіиг. Сіе. ОШс. 1, 27: 

здѣсь вмѣсто ^епегаіе могло бы стоять и ценна Іюпевіі. Оаіііа 
отпіч (Ііѵіаа еві іп рагіеа Ігі$ Саев. В. 6. 1, 1. Отпев Ьо- 

іпінеа, гріі зеве кіисіепі ргаевіаге еіе 8а1І. Выраженія: отпев 
іюшілеа іпогіаіе.ч випі, отіііа іюто пюгіаііа еаі, Іютіпев шог- 

іаіеь и іюню іпогіаііа езі въ сущности одно и то же и —все, 
что подходитъ подъ понятіе «человѣкъ», только ошпіе и отпев 
вызываютъ представленіе недѣлимыхъ, которыя есть на самомъ 
дѣлѣ. Отт япррііею (всѣми возможными, какія только можно 
представить) несаге. ОішыЬш геііик во всѣхъ отношеніяхъ. 

Тоііиз іеге Саіііае Іецаіі аіі Саеаагегп ѵепегипі. Саев. В. С. 

1, 26. Тоіа Огаесіа въ цѣлой Греціи. ()иае зегщинШг, випі 
іоіа Ветоегііі. Сіе. Гіп. 1, 6 ’). Хегхез итѵегзае Сггаееіас 
ЬеІІипі іиіиііі (т.-е. не только Аѳинянамъ). Кер. Тііет. 2. ()но(і 
іп гтіѵегво е§1 ргоЬаінга, ісі іп рагіе ргоЬагі еві песевзе. Сіе.. 

Ог. 13. Тбешівіосіев (Сгаесов) иттегзоз рагез еззе (Регвіз’) 

нщЬаІ, іііврегвов ІезІаЬаІиг регіінгоз. Nер. Тііет. 4 Рові іи 
ееіегіз Азіае рагііііиз сипсісщие Ѳгаесіа асіѵепінз еще ееіе- 

ІігаЬаіиг Сіе. АгсЬ 3. Стсіа орріеіа сазіеііагрте сіезегіа егапі. 
Сиез. В. С. 2, 29. Тетриз депегаШег сіеііпіге сііШеіІе ей. 

Сіе, Іпѵепі. 1, 26. Аиі риЫісе сіѵііаіез івіоз Ьоногез ІіаЬеШ, 

аиі денегаііт Іктпнек, ні огаіогез, щ тегеаіогез, иі паѵісиіагіі. 
Сіе. Ѵегг. 2, 55. Оегшаиі депегаііт соріаз соизіііиегшіі. Саез. 

В. С. 1, 51. Ве 1іі8 цпиі ецо віпціііаііш роіінн, с]иаш депе¬ 

гаііт еі гтіѵег&е Іогріаг? Сіе. Ѵегг. 5, 55. Наес, цнае Іоіщі- 

огеш огаііонет (Іевіііегані, виттаііт регзегірні. Сіе. АН. 5, 16. 

Той атіі, цѣлые годы, т.-е. ие только иедѣлп, мѣсяцы; отпев аппі безъ 
Ьі, и, іііі—было бы = отпе аеѵиш, весь вѣкъ, все время. Но ипіѵегзі ашіі пли 
сшей ашіі можно употребить развѣ только о хронологіи. Еще: произошло ли 
сішсй изъ сощшсй, дѣло, признаться, сомнительное. 
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(іТ. Зоіив, ьоШагіиа, ипт, ипісщ, віпдиЫ, иіпдиіагів, весге- 

Ш. ипісе. втуіІЫт, тпдикгИег, щмгаііт, потіпаііт. 8о1пв () 

одинъ только, т. е. нѣтъ въ данномъ случаѣ никого другаго,, 

нпкто другой тутъ не помогаетъ либо не терпитъ чего-ниб. 

вмѣстѣ: отсюда уединенный, Ъ) покинутый,—впрочемъ въ по 
слѣднеыъ значеніи только у поэтовъ, да в въ значеніи «уеди¬ 

ненный і въ прозѣ очень рѣдко; въ ней въ этомъ смыслѣ гово¬ 

рится 8оЗі(агш8; послѣднее употребляется еще въ смыслѣ одинъ 
только, отдѣльный, стоящій особнякомъ, верагаіив. ІГтів ‘) 

одинъ, только одинъ, одиночный, единицей, т.-е. не нѣсколько, 
иногда, по видимому, стоитъ въ смыслѣ воіиз, но шшв отвѣ¬ 

чаетъ только на вопросъ, сколькимъ подлежащимъ приписы¬ 

вается данное сказуемое, а зоіпз отвѣчаетъ на другой вопросъ, 

сколькимъ подлежащимъ сказуемое приписывается исключитель¬ 

но. Тли сив, единственный, только одинъ, 1) о сынѣ или доче¬ 

ри, 2) единственный ее своемъ родѣ, особенно въ хорошую 
сторону, ^ііщпіі, іІівІгіЬиііѵиш къ ипив, противоположное къ 
шііѵегві, зн. по одному, т.-е. всякій разъ одинъ, каждый от¬ 

дѣльно, одинъ только всякій разъ, во всякое извѣстное время, 

въ каждомъ данномъ случаѣ; иначе одинъ только будетъ про¬ 

сто шш8. ізііщиіагів существующій, встрѣчающійся, разсматри¬ 

ваемый только одиночно не съ нѣсколькими или не въ нѣсколь¬ 

кихъ вдругъ экземплярахъ, единицахъ, индивидуумахъ; 2) только 
одного отдѣльно касающійся, только одному отдѣльно принадле¬ 

жащій; а потомъ, метафор. 3} единственный въ своемъ родѣ 

т.-е. только въ одномъ экземплярѣ, видѣ, случаѣ, только 
однажды встрѣчающійся такъ, какъ въ настоящемъ случаѣ— 

въ хорошую либо и дурную сторону. Бесгеіив особо, спеці¬ 
ально назначенный для того или другаго лица (особый, 

спеціальный). ТІпісе совершенно особеннымъ образомъ, вы¬ 

ше или больше вс ихъ другихъ, чрезвычайно, необыкновен¬ 

но, біпціПаІіш поодиночкѣ, порознь, біприіагііег особенно, весь¬ 

ма, верагаТіт отдѣльно, особнякомъ, іютіпаТіт съ обозмг 

’і Отъ одного корни съ 

-■ Гтів в ып{>и1і сродно еъ іі'„ реп. с'ѵсс. 
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чешемъ или съ прибавленіемъ имени, именно, прямо. 8о1цт 
евве = быть безъ общества, безъ товарища, безъ товарищей. 

Іп роёііз поп Нотего воіі Іосив. Сіе. Ог. 1, 4, кромѣ Го¬ 

мера есть и другіе, которые признаются за поэтовъ, признает¬ 

ся Гомеръ не съ устраненіемъ другихъ. Коптаіо ѵіяигп еві 
иііііик воігт, еріат сит аііего гостаге Сіе- Ой'іс. Б, 10. 

Іп Іосіб 80ІІ8 тяевіив еггаЬаз. Ій. Віѵіп. 1, 28. Ното воШа- 

гіт еі т адто ѵііат йе§еп8. Сіе. ОЩс. 2, 11. ІІпт Іюню 
ііоЪій ешіеіапйо гевіііиіі гею. Еппіив у Цицер. Роіпреіиз 
ріиз роіеві тгш, циат ееіегі отпев. Сіе. Аіііс. б, 1, 3; здѣсь 
ипив можно перевесть словомъ одинъ, отдѣльно, но, однако, 

сейчасъ видно, что оно значитъ: «даже только {и) одинъ». 

Ошіііо іппитегаЬіІев ѵігов, цногти віпдиіі заіиіі Ііиіс еіѵііаіі 

іиегипі.— Ппит Ілос сМіпіо (одно только—). И. Кер. 1, 1. 

Йиііа ге та ша§ів огаіог соінтепгіаіиг, <]иапі ѵегЬогит 
вріешіоге еі соріа. Сіе. Вгиі. 59. ТІпш отшит тахіте = 

безъ всякаго сравненія. Т'іііиш гтгегип ЬаЬео. Тег. Неаиі. 1, 

1, 41. Тиа вое поп шаців ѵігіив, циат ітіса еотііав ас Ьепі- 

цпііав ег«а сіѵев повігов соиеіііаѵіі Шоі. Ілѵ. 23, 42. Еит 

аугит Іюпезіінв ѵоз ипіѵсгзі, (щат зіпдиіі (всякій отдѣльно 
извѣстнымъ участкомъ) розвіеіеііз. Сіе. Аігг. 2, 31. Кеі'егі, диі 
аийіапі: венаіив, ап рориіиз, ап ѵкіісев: ІѴециепіез, ап раисі, 
ап зіпдиіі. Сіе. Ог. 3, 55. зіпдгііагі еріійепі Ьотіпі ипциат 
Іюс іетроге аппі ветііае раіиегапі. Саев. Б. Ѳ. 7, 8: здѣсь 

замѣчаніе Герцога, будто 8іщпі1агі8==шш§, не вѣрно. Нозіез, 

иЬі ехііііоге аіідиоз зіпдиіагев ехпаѵі еутейіеніез сопзрехегапі, 

асІогіеЫшіиг. Шй. 4, 26. Зтдиіагет Бейз Ііипс шипйит аЦие 
шііцеітш ргосгеаѵіі. Сіе. І'іііѵ. 4. 8'тдпіаге ітрегіига = едино¬ 

властіе, монархія. Сіе. Агізіоіеіез іп рііііозоріііа ргоре зіпдгі- 

Іагіз езі. Еі- Асасі. 4, 43. Зіпдиіагів аисіасіа. Сіе. Мае еі. і'е- 

шіна зіпдиІагіЪиз ас зесгеііз ѵосаѣиіів (особыми спеціальными 
названіями, терминами) арреііаіі зіші. Ѵагго Е. Е. 9, 9, § 141. 

СІпісе ііііщеге. Сіе. Ог. Іпіі. і^иісі е«о йе ееіегіз зіпдіІЩгія 

Іоциагг1 Ій. Ѵегг. 5, 55. Зтдиішііег (Шіі>еге. Сіе. 1>е ѣопезіо 
еі сіе 8Щ1ШЮ Ьопо ІіЬгі щшгаііт зипі. Ій. Тизс. о, 7. ЛЪші- 

6 
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паііт РѵЙііа ргаесеріі. иі МіШасІет віЬі ітрегаіогет .‘•шпе* 
гелі. Кер. Мііі. 1. 

68. Ргодепіев, ргоіев, виЬоІев. Ргорепіев значитъ 1; происхож¬ 

деніе, родъ, но въ этомъ значеніи употребляется гораздо рѣже, 
чѣмъ 8Іігр8, 2) поколѣніе, потомство, сынъ, дочь, дѣти, по¬ 

томки: ргоіев, употребительное болѣе у поэтовъ, отъ пеупотр 
о!еге = расти, значитъ тоже самое, отлично только по корню. 

Но виЬоІев, отъ того же корня, (собств. отпрыскъ, отрасль), вн. 

подростки, молодежь, молодое поколѣніе, которое доллшо замѣ¬ 

нять убыль отъ умершихъ. ЕесІіЗіІа еві еі а ішцогіЬив нШ.иа, 

диае пшііов рег аппов ргодепіет еіив Іюпевіагеі. Сіе. РЫ1. 9, 2. 

АроИіпеае ѵаііііо шеііісашіпе ргоііз гескіііа ѵііа еьі. Оѵігі. 
Меѣ 15, 533. Віппіе ѵегі еві еов аііа аірие аііа еиЬоІе ,|ши- 

огит аіі ЬеІІа ивов евве. Ілѵ. 6. 10. 

69. Когпеп. арреПаііо, содпотеп, содпотепіит, ргаеттеп. 

Коніеп, оѵс>р.а, имя лица или вещи '), арреПаііо, титулованіе, 

Ь) титулъ. Но въ связи съ еорпопіеп и ргаепошеп—потен 

означаетъ репіеш. къ которому кто-ниб. принадлежитъ, сорпо- 

гоеи добавочную, частную, семейную фамилію, и наконецъ 
ргаепошеп личное имя, которымъ кто-ниб. отличается отъ сво¬ 

ихъ братьевъ, либо вообще отъ другихъ членовъ того-же семей¬ 

ства. Сориошем означаетъ еще и прозваніе, которое кто-ниб. 

получилъ лично по какому-ниб. поводу. Это же значитъ и рѣд¬ 

ко употребляемое—по крайней мѣрѣ, въ хорошей прозѣ— 

еорпошеніиш. Так. обр. въ Р. Согпеііив бсіріо Аешіііашш 
АЫсапив Кишапііішв— РиШіив есть ргаепошеп, Согпеііив 
примѣта того, что онъ принадлежалъ къ рейв Сопіеііа, пошеп, 

а 8сіріо—Кишаиііішв будутъ сорпопшш. Штіпе арреікѵіі 
ЧиаевіѵіЦие, циа <1е ге а(1 Сгавзит геіиішеѣ Сіе. Ог. 1,56. 

Наес геЬив потіш ровиегшіі. 1(1. Тивс. 3, 5. ВіЬиіив ѵоіиіі 
Ііас тапі арреііаіюпе (по титулу ішрегаіогів) иоЬів евве раг. 

Ы. АШс. 5, 20. 

Отъ моего имевв наир. клашітъея будетъ теів ѵегіяз, а выраженіе ішпиы 
шео... или сит рі ліі. значитъ во имя, въ еилу, и 1) по порученію, именемъ 
отъ имени, во имя —,2) по причинѣ, ради, за, особенно при названіи преступ¬ 

ленія. См. Зейфферта къ Ьиеі. р. 404. 
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70. Нотіпаге. потеп Лаге, содпотеп йаге или іпйеге, арреі- 

Іаге. ѵосаге, Мсеге, аііодиі, іпѵИаге, сііаге, еѵосаге, сгеаге, 

/аееге, т#кеге, ге/гсеге, сареге, Іедеге, ргосіеге, соорЫге, сіе- 

яіупаге, йесіагаге, гепипііаге, пипсираге, еігдеге, сіеіідеге, веМ- 

двге. №)іпіпаге въ смыслѣ «давать имя» встрѣчается очень 
рѣдко, а есть прямой терминъ для понятія: указывать съ озиа- 

чрміем» имени, по имени прямо, либо только произносить имя 
лица или вещи. «Давать имя» по-лат. пошел сіаге аіісиі и 
вм. регѣ разя, къ этому выраженію обыкновенно служитъ потеп 
енѣ аіісиі. Но оба выраженія употребляются больше при ука¬ 

заніи на собственныя имена; о нарицательныхъ именахъ—хоть 
не всегда, но большею частію—говорится ропеге или ішропеге 
лотпеп геі, т.-е. вещь, предметъ—все равно, конкретный, или 
отвлеченный—означить именемъ или словомъ, при произнесеніи 
котораго представляется или долженъ представиться воображе¬ 

нію предметъ, который означается или долженъ означаться име¬ 

немъ. Это же значитъ и арреііаге, собств. обращаться съ 
употребленіемъ имени, называя по имени, съ тѣмъ отличіемъ 
отъ аііодиі, что это послѣднее значитъ обращать рѣчь къ ко¬ 

му, говорить кому-ниб. Всего чаще арреііаге встрѣчается въ 
смыслѣ нарекать, называть, давать титулъ, прозваніе, и въ 
этомъ же смыслѣ послѣ Августа о собственныхъ именахъ ста¬ 

ло употребительно и соцпотіпаге. Ѵосаге звать, въ смыслѣ 
призывать, — а потомъ, какъ и ѵоейаге, звать, въ смыслѣ 
прозывать, т.-е. предмету либо названному по имени, либо 
какъ-ниб. ясно означенному, дать прозваніе, которое должно 
быть именемъ предмета и характеризовать его вполнѣ ')• Рісеге 
ян. передавать словами, высказывать какое-ниб. обстоятельство, 
и поэтому ііісеге шешіасіит значить не произносить слово 

1 Но пошей ііійете, такъ же какъ и содиошеп іюйеге, значить дать кому 
прозваніе, выражающее какое-ниб. качество въ лицѣ иди вещи. Мисіо розсеа 
Ьоаеѵоіае содпотеп тйіііші. ІДѵ. 2, 13. (^. Мегеііо ех ѵігіиіе Масейошсі 
содиошеи іпйПиш егаі. Ѵеіі. 1, П. 

*) Поэтому цист ѵосаиі, циі йісііиг = такъ называемый. Уериісго Негшаэ 
Ьов, с/иов ѵосапі, вою ІісеЬаІ ііпроііі. Сіе. Ье§. 2, 26. Ѵезіта ѵето диа> йісііиг 
ті(и шогн еаі. Сіе. 

6* 
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шепбасіиш, но высказать что-нпб. ложное, а потомъ еще, съ- 

опущевіемъ евве, называть какъ-виб., т.-е. говорить о предме¬ 

тѣ, что онъ есть то либо другое. №яІсираге зн. по фор¬ 

мамъ, оффиціально, торжественно потаен ішронеге или по- 

тіпаге. Ех ашоге аіпісійа потіпаіа еві (получила имя). Сіе. 

ЬаеІ. 8. Е§о потто петіііет (не называю, не указываю по 
имени). Ій. Мапіі. 13. 8и1Іа, іціет Іюпогіз саивва потто. 1(1. 

Ашег. 2, гдѣ оно значитъ только: «имя котораго я произношу—.» 

На потеп баге, потен еві примѣры см. въ грамматикахъ, въ 
статьѣ о дат. п.—ІИі, диі Ьаес потіпа (атепйа и Детепйя) 

геЬш ровиепші, веявегсті Ыет, цінкі 8іоісі. Сіе. Тивс. 3, 5. 

ргітив отпіЬиз геЬив ітровиіі потіпа. ІЬісІ. 1, 25. Мае 
еі і'етіпа вііщиіагіізив ас весгейв (каждый полъ особымъ—)ѵо- 

саЬиІів арреііаіі винѣ Ѵагго Ь. іи. 9, 9, § 141. Ріаееі Віоісів 
вио гріапіоие гетп потіпе арреііаге. Сіе. Піѵ. 9, 22. Міійабев (у. 
ганпив арреііаіѵз евй Кер. Міій 8. Сигіо ипіѵегві ехегеііив соп- 

сіатайопе Ітрегаіог арреііакіз езі (получилъ титулъ: Ітрега- 

Іог). Саев. В. С. 2, 16. РЬоеіоп еодпотіпе Вопив арреііаіив 
ёві. Кер. Ріюс. 1. Ііауие йпн іііиб, диой егас а І)ео пакт, 

потіпе ірвіив Юеі птсираЪапІ, иі Ігирев Сегегет, ѵіпит аи- 

(ет Вассішта арреііатиз. Сіе. Кай Р. 2, 23. Тевіагит виІ- 
1га<ца АЙіепіеивев 5отрау.юи6ѵ гжапі. Кер. СіШ. 3. Решеігіив, 

<(ш РЫІегеив ѵосііаіив еві '). Сіе. КаЬ. Рові. 9. Ігаш Еітіив 
йіхіі іпійига іпвапіае. 1(1. Тивс. 4, 23. 

Примѣч. Так. обр., въ обыкновенномъ языкѣ, Ріайшеш 
потаіпо зн. указываю на Платона по имени или: произношу имя 
Платона; арреііо Р!. обращаюсь со словами къ Платону, ѵосо 
Р1. зову Платона; (Нео Р1. можно бы сказать только въ пояс¬ 

неніи = я разумѣю здѣсь Платона. Но Ріа! о нет аррс11« рііііо- 

ворЬогшп ргіпсірет, т.-е. Ріайшегп съ прибавкой признака— 

даю Платону прозваніе князя, главы философовъ. Если мы 
здѣсь поставимъ «Нео, то это будетъ значить: утверждаю, что 

*) Это значитъ не только: который получилъ кроаьаше „Фіиереііекаго", но: 

который означался просто „ФалеряшштЛ 1’оаіеа, иі еспіш 1‘каіепмв, аишр- 

Іиоаа Йегі Гипега еоерегииі. Сіе. Сер. 2, 25. 
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Платонъ—глава философовъ; скажемъ ѵосо—тогда мысль бу¬ 

детъ такая: указываю на Платона, о которомъ, даже и не на¬ 

зывая его но имени, ■/.«т Ісауг,ѵ говорятъ: глава философовъ. 

А если о Платонѣ же говорить, что по преданію онъ сначала 
названъ былъ Агізіосіез, а Ріаіо названъ впослѣдствіи, по широ¬ 

кимъ плечамъ, то объ этомъ надобно бы сказать по-лат. такъ: 

потен йесііі еі раіег Агізіосіі, Агізіосіі потен (со§потеп) 

пігікіепіпі Ріаіопі, а отсюда: Агізіосіез, чиі Ріаіо арреііаіиз 
в ли ѵоеаіиз езі, названъ, прозванъ. 
Ѵосаге агі—, приглашать къ чему-ниО , часто получаетъ зна¬ 

ченіе привлекать, т.-е. приглашать къ участію въ чемъ-ниб., 

въ работѣ надъ чѣмъ-ниб., но съ тѣмъ отличіемъ отъ іиѵііаге, 

что въ послѣднемъ съ понятіемъ привлекать соединяется пред¬ 

ставленіе пріязни, надежды, ободренія или обольщенія. Оба 
слова употребляются и метафорически. Сііаге, отъ сіеге, вызы¬ 

вать, требовать по дѣлу, особ, къ суду тяжущіяся стороны, 

свидѣтелей, а отсюда метафорически сііаге іезіет а1щиет,= 

основываться на чьемъ-ниб. свидѣтельствѣ, ссылаться на кого- 

ниб. п не въ судебномъ смыслѣ, когда хотимъ сказать только: 

это знаетъ (знаютъ) такой-то (такіе-то). Но никогда не гово¬ 

рилось сііаге Іосши напр. Сісегоні§=приводить мѣсто изъ 
Цицероиа *). Это понятіе надобно выражать безъ слова Іоеиз, 
либо оборотомъ изъ арші, либо посредствомъ іііші съ ^епіі. 
нменп писателя, либо посредствомъ оборота изъ потіпаі. име¬ 

ни писателя съ какимъ-ниб. ѵегЬига йісешіі, который глаголъ— 

если-бы долженъ былъ стоять въ ргаезепз или регі'есіиш, час¬ 

то и опускается. Ѵосаге асі соенаш, ѵ. асі циіеіет, ѵ. агі зіікііит. 

Кех ессрйз езі, (]пі зепаіогет рориіі Еотані Іесіо ас гіото 
нон інѵііаі? Сіе. Ѵегг. 4, 11. А(1 аі>тит ігиешіит гпѵгіаі аі- 

гріе аііесіаі зенееіиз. И. 8еп. 16. Сііаге зеиаіогез (іи сигіат), 

с. ассизиіогеш, сіі. гейт, с. Іезіеш. Сііаіиг Ваіатіз сіагіззіта 
Іезііз ѵісіогіае. Сіе. ОШс. 1, 22. Ргаесіаге Ріаіо либо ргае- 

сіагиш іііигі Ріаіопіз либо ргаесіаге езі арші Ріаіопет '), зегі- 

*) Сличи Зейфферта, 8с1і. Іаітае 11. р. 161. Не такъ строго рЬшаетъ Кребсъ 
от. Аитибарб. в. ѵ. сііаге. 

Сы. Зейфферта въ ирпв. м. 



Ъіі РІяіо—,РІаіо— іпцціі-—.Еѵосаге значитъ 1) вызывать вопъг 
о кот. см. § 531, 2) въ выраженіи о лицѣ съ роіезіа^ или 
іпірегшш = требовать га полученіемъ приказа, либо къ отвѣ¬ 
ту, 8) приглашать еъ военную службу, особ, солдатъ, выслу¬ 

жившихъ срокъ, на службу волонтерами. Тніііа еѵостіі ѵіпіт 
е сигіа. Ілѵ. 1, 48. Ріоіетаеив аб саивбяю гіісепиапі а Сае- 

ваге еглсаіт еві. Саев В. С. 3, Ю8. КогпінаРіш ех ошюіЬив 
сіѵіІаІіЬш поЫІішпішн циелщие еѵосаті. Спев. Б. О. 1, 89. 

( геаге *) и і'асеге употребляются лреягде всего а) о кон¬ 

сулахъ, преторахъ, диктаторахъ, ивтеррекеахъ и Ь) о народ¬ 

ныхъ трибунахъ, которые всѣ производили выборы кандидатовъ; 

ивъ вихъ упомянутые подъ а) открывали выборы кандидатовъ 
(ва должность консула, претора, курульваго эдила, квестора) 

въ сошіііа сепіпгіаіа, а упомянутые подъ I) производили вы¬ 

боры кандидатовъ (ва должность трибуна, плебейскаго эдила 
и т. д.) въ сопііііа ігіЬиіа, слѣд. выбирать, производитъ вы¬ 

боры, а центуріи, трибы или отдѣльные граждане, подающіе 
голоса, (1і( ипі = нарекаютъ, (назначаютъ, выбираютъ, балло¬ 

тируютъ) желаемыхъ. Впрочемъ въ этомъ значеніи глагола 
(Зісеге, т. е. избирать, употребляются и сгеаге, і'асеге, особ, 

къ етрадат. залоіѣ. Веіііеіе зв. а; устрои ватъ выборъ ка¬ 

кого- ниб. должностнаго лица опятъ (и; на слѣдующій годъ, 

Ъ) снова выбирать, а вий'ісеге а) устраивать выборъ, либо 
Ь) избирать—на мѣсто умершаго либо смѣщеннаго либо 
отказавшагося капою-ниб. должностною лица, и при атомъ 
надобно думать, что при выборахъ во второй разъ, и при вы¬ 

борахъ замѣстительныхъ наблюдался тотъ же порядокъ, какъ 
и при первыхъ. Выбирать въ іпіеггех, ргосіеге, либо и сгеаге, 

могъ только Сенатъ либо другой шіеггех; нарекать, назначать 
въ і1ісіі4ог, сіісегг. ) могъ только консулъ; кою-ниб. въ пш- 

ёіьіег ецшіши назначать, ііісеге, могъ только бісШог; дѣвицу 
выбирать въ весталки, кого ниб. во Пашен, сареге ), могь 

*} Сродно съ сгевсеге, сиеЪен, рѣдко иъ зиачвнш „производить, рождать,и 
дакі наир.: Опшішп гегшп, <ішш еі сгеаі паіига еі ІиеГиг. Сіе. Кіи. 5, 13. 

г) Впрочемъ говорится и егеаге, мир. Ілѵ, 2, 18. 

') Си, виже. 
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только ропіліех тахітиз. Если какая-ниб. коллегія, положимъ, 

коллегія жреповъ, напр. аицигез. пополняла явившійся недо¬ 

четъ въ своей средѣ выборомъ въ пополненіе собственнаго 
крут, то это называлось еооріаге,—словомъ, которое часто 
означало и назначеніе со стороны диктатора въ таёікіег е^щ- 

Шт. О выборѣ въ сенатъ, производившемся обыкновенно цен¬ 

зоромъ, говорили Іеігеге іп зепашпі. АІІецеге очень употреби¬ 

тельно у позднѣйшихъ вм. Іечеге, но точнѣе значитъ «къ на¬ 

личному числу выбирать въ прибавку». Т. С^итсішв іпіеггех 
сгеаі сопки Іез Ь. Рарігіит Ь. Зетргопгаш Ьіѵ. 4, 7. ТгіЬипі 
рІеЬік сгеиіі нппі (Іао. Ьіѵ. 2, 33. Сотптпііег (ІгіЬишрІ.) ебі- 

сипі, не цпіз Ь (^иігкѣіихіі сопкиІеш (асегеі. Ьіѵ. 3, 21. Ме, 
(^иігііек, сопзиіет /есівіів. Сіе. Ацгаг. 2,1. Отъ лица отдѣль¬ 

наго гражданина: Аіінт {асіат сопкніет (свой голосъ на кон¬ 

сульство подамъ за, въ пользу другаго). ІЪісІ. Миг. 21. Еозбеш 
сошиіек ееіегае сепіигіае кше ѵагіаііопе нПа сіксегипі. Ііѵ. 24, 

9. Раігез С^шпсГшт сопкиіет ге/ісіеЪапі. Ісі. 3, 21. Би^есіиз 
іп Ьиегеііі Іосит М. Ногаііиз екі. Нэпѣ 2, 8. ІпТегге§ет а 
раігіею ргосЫ песезке езі. Сіе. Бою. 14, а въ Ьіѵ. 4, 7 

и во многихъ другихъ мѣстахъ говорится сгеаге іпіегге- 

«ега. Сопки! бісШогет Т. Маиііит ех аисіогііаіе зепаіик сіі- 

хіі: сіісьаіог тацізігит еуиіШш А. Соззит сііхіі. Ыѵ. 7, 26. 

С. Гіассиз Пашен сарігіз а Р. Ьісшіо ропіШсе тахішо егаі. 

Ьіѵ. 27, 8 и сличи ѲеІІ. 1, 12. АЬ Ногіепзіо сооріаіит те 
іп соііецішн аицигит гесопІаЬаг. Сіе. Вгиі. 1. Ноз Ыатіпіик 
еі Аеііие еепвогез іи зепаіиш Іедегипі. Ьіѵ. 23, 23. Осіаѵіа 
«епз а Тапршпо Рггзсо ге«е шіег Кошапаз "епіез аііесіа езС 
8иеі. Осг. 2. 

Сареге употребляется и въ болѣе общемъ смыслѣ, напр. въ 
сареге )и<1ісеш, игЬйпш, раігониш, шащзігиш, Ъ) Іосит, 

іешріиш, и въ этихъ случаяхъ., если рѣчь идетъ о лицахъ, 

оно значить брить или выбирать кого-ниб. съ тѣмъ, чтобы 
тотъ выполнялъ обязанности судьи и пр.; а если рѣчь о мѣстѣ, 

то сареге значитъ «выбрить, назначить для извѣстной цѣли» '). 

И Іеііеге имѣетъ дальнѣйшее значеніе = изъ данной массы, 

') Но никогда ихогет сареге либо ѵігиш сареге. 
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подлежащей разбору, выбирать и так. обр. отличатъ. Если 
надобно выставить особенно понятіе выбора, изъятія, то упо¬ 

требляется еіщеге; а если надобно оттѣнить особенно выборъ 
съ извѣстною опредѣленною цѣлью, то говорится сіеііцеге. На¬ 

конецъ зеііреге употребляется тогда, когда надобно означить 
выборъ изъ множества или толпы однородныхъ лицъ или вещей 
одного кого-ниб. либо ѵего-нпб. съ особенною, спеиіалъною цѣлью. 

Но эти три сложные глагола отъ іецеге не употребляются въ язы¬ 

кѣ юристовъ,—кромѣ только выраженія .ішіісен неіесіі, которымъ 
означались судьи, выбранные изъ всего числа судей для уголов¬ 

ныхъ процессовъ, Сареге Іосит савігіз ісіопеиш. Саек. Лгісіш 
рлЛкет рориіиш Боніапиш серег с. Еіѵ. 3, 7. Седеге циіісез, 

]. ѵегЬа, 1. іи еена&ш. ѴегЬа Іесііазіта. Ех шаіів еіп/еге ті- 
шиа орогіеі. Сіе. ОЙ. 3, 1. Асі еак гее сопГісіеінІак Огдеіо- 

гіх (кій/ііиг. Саек. В. О. 1, 3. N ом иіеіиг ішргшіепіег Ьас 

соріа, зей омніа ехрсікіеѣ еі веіідеі. Сіе. Ог. 15. 

Въ дѣлѣ выбора должностныхъ лицъ с'іесіагаге значитъ объ¬ 

являть для общаго свѣдѣнія, что тотъ или другой выбранъ въ 

консулы либо въ другую должность, и объявленіе дѣлалось 

либо избиравшей массой (провозглашеніе!, либо герольдомъ 

(ргаесо), объявлявшимъ голоса отдѣльныхъ центурій, либо са¬ 

новникомъ, шарІБігаіИб, производившимъ выборы. Для означенія 

оффиціалънаю объявленія о выборѣ отъ производившаго вы¬ 

боръ должностнаго лица, отъ герольда, отъ центуріи—прямой 

терминъ есть гстпііяге = оффиціально объявлять кого-тС. 

выбраннымъ. А такъ какъ оба глагола указываютъ на одинъ 

и тотъ же результатъ, то часто и бываетъ сіесіагаге въ смы¬ 

слѣ гешпйіаге, наир. Мигепат сотзиіеш гепипііаѵі и Мигыт 

сошиі а те йесіагаіт ені. Сіе. Миг. 1. 

71. Вех. гедіт, Іугаппин, ргіпсерв, ргітиь, ргітогі.% ргосе- 

гез, оріітаіез, рптагіт, ітрегаіог, йш, сігісіог, ргае{'есЫ, 

ргаеіог, Іедиіт, аисіог, ітепіог, сопйііог, &егіріог, Іезііз, гедіт, 

гедаііз. Вех царь; ') ге«ен цари, во еще Ь) царь съ царицей, 

с) царь съ царскимъ домомъ, слѣд. съ царицей, царевичами и 

'і Понятіе тех объясняетъ Сіе. Еер. 1, 26. 
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наревнами. Царица безъ царя, одна, будетъ ге»іпа, а царе¬ 

вичи и царевны—ге^іі риегі, ге§іі абоіезсеніез, Шіі ге^іе, ге- 

фае рпеііае, Гіііае ге&із. Тугаппиз, тбраѵѵо?, узурпаторъ, Ь) дес¬ 

потъ, тиранъ, мучитель. Ріоіетаеиз еі Сіеораіга гедеъ Аецуріі. 
Г,іѵ. 45, 13. Отнез ІіаЬепіиг еі сіісиніиг Ьугаппг, ^иі роіезіаіе 
агіиі регреіна іп еа сіѵііаіе. (рте ііЬегіаіе ива езі. Кер. 

Мііі. 8. Тугаппиз= тиранъ Сіе. ЬаеІ. 15. Тивс. 5, 20. Ргіп- 

серз вообще ія, ргітшп Іосигп саріі, т. е. 1) тотъ, кто 
первый по времени дѣлаетъ или терпитъ что-нибудь, а отсюда 
Ь) тотъ, кто въ чемъ-нибудь предваряетъ другихъ и своимъ 
предвареніемъ побуждаетъ, учитъ дѣлать или терпѣть одно и 
тоже, слѣд. = зачинщикъ, вожакъ, коноводъ, 2) тотъ, кто въ 
какомъ-ниб. извѣстномъ разрядѣ людей по сану и значенію 
занимаетъ первое мѣсто, слѣд. первый, глава, краса, свѣтило, 
а се времени -императоровъ—государь: императоры были и 
ргіпсірез яепаіик, а поэтому и приняли титулъ Ргіпсерз (безъ 
веиаіив). Ргіпшз говорится просто въ смыслѣ счета и значитъ 
просто первый, т. е. прежде другихъ причисленный къ ряду 
единицъ, числу, разряду.—все равно, по аѣсту-ли, по времени, 
или по другимъ основаніямъ дѣленія. Но если начальное мѣсто 
въ ряду единицъ занято на основаніи какого-ниб отличнаго 
качества, то ргіншв становится=ргіпсерз въ первомъ значе¬ 

ніи. Ргішогіз то, чтб въ чемъ-ниб. находится впереди, во главѣ 
всего, и Ь) первый по степени, по значенію; впрочемъ въ §іп- 

риіагіз вообще употребляется не часто, а въ ріигаііз ргітогез, 

4ріегг?,Е;,=ргтсірез во второмъ значеніи, и одно и тоже со 
стихотворнымъ и принятымъ въ обыкновенный языкъ послѣ 
вѣка Августа ргосегез, вельможи, знать. Оріііиаіез, оі арщтоі. 
оі (іі/ тизто'., оі хаАоі хіуабоі, значитъ партія знатныхъ (поЪі- 
Іев), партія сената, въ противоположность демагогамъ и ихъ 
шайкѣ. 1)их, вожатый, мущина или женщина, а) проводникъ 
(въ дорогѣ), Ь) вожакъ, вождь, глава, руководитель и т. п. 

Если этимъ словомъ шідобно означить именно полководца, глав¬ 

нокомандующаго, то надобно сдѣлать это понятнымъ либо яо 
связи рѣчи, либо выразить какой-нпб. добавкой, напр. Ііеііі, ехег- 

сііиз, либо еще говорится описательно: іщі Ьеііош асішіпізігаі, 
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ай фіет витит ішрегіі ге<Ш, еві сит ітрегіо, или какъ 
ввб. иначе въ такомъ родѣ ‘). Юигѣог называется вообще ко¬ 

мандиръ, начальникъ, т. е. либо цѣлаго войска, либо только 
какой-ниб. части его, нанр. когорты или центуріи, офицеръ. 

Іпірегаіог былъ сначала почетный титулъ, который давали сол¬ 

даты полководцу, одержавшему побѣду, в который потомъ оста¬ 

вался у него и на будущее время. Но и вообще отличные пол¬ 

ководцы, Римскіе и иностранные, какъ нанр. Аннибалъ, назы¬ 

вались у писателей этимъ именемъ, слѣд. не было въ виду 
всякій разъ упомянутое пожалованье. Впослѣдствіи это слово 
стало титуломъ главы государства и поставлялось впереди соб¬ 

ственнаго имени лпна. Ргаеіееіив ів. циі ргаееві, слѣд. началь¬ 

никъ н блюститель, старшина, которому порученъ надзоръ за 
производствомъ, мѣрами, распоряженіями въ какомъ-ниб. дѣлѣ, 

на языкѣ военномъ 1) начальникъ конницы, 2) начальникъ 
такъ наз. восіогиш, 3) нач, осадно-матнняаго дѣла, 4) нач. 

флота, адмиралъ, 5) генералъ либо адмиралъ какого-еиб. ино¬ 

страннаго народа либо царя. Ргаеіог. изъ ргае—і—і,ог, древ¬ 

нѣйшаго названія главнокомандующаго на войнѣ вмѣсто йіеіа- 

іоі’ и сонзиі, впослѣдствіи употреблялось для перевода еловаЛ 
атрагг)у6<;. Ьераіив, состоящій но особымъ порученіямъ, у пол-® 

помоченный, называется въ особенности помощникъ главнона- 

чальствующаго (при сопвиіев, ргосопвиіев... вообще еогшп, диі 
сшп ішрегіо віші) въ провинціяхъ и на войнѣ. Число лега¬ 

товъ было не всегда одинаково, и назначались они, по жела- 1 

ііію главноначальствующаго, сенатомъ, и всегда съ прямыми I 

спеціальными обязанностями и нравами, указанными главно-»* 

начальствующимъ. При императорахъ Іераіі Саевагів были ь I 

намѣстниками въ императорскихъ провинціяхъ. НіШПІЪаІ ргіп-М 
сере іи ргоеііиш іЬаІ, пііішив сонвегіо ргоеііо ехеейеЬаі 
ІЛѴ. 21, 14. Тине еши, циегп аисіогеш евве ксеіегів сошре- 

І'ікіі еі ргіпсірет сопщгаііопів, ехіге раііегівѴ Сіе. Саѣ. 1, 11. 

2епо рппсерЁ Віоісогиш ІшЧ, Сіе. Еибохив іи авігоіоціа Ів- 

і-ііе ргіпсерв еіы. 1(1, Ьіѵіп. 2, 42. Рііпсерк (первенствующій 

' Либо употребляютъ должностной титулъ сопвиі, ргаеіог и т. иод. 
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членъ) яенаіия (§енй.), рг. ^пѵепіиііз. Ргіпсірез сіѵііаііз, влія- 
тельныя лица въ обществѣ, которые большею частію— но не не- 

пр смѣни о—были иоріішаіе?. І^ѵосаіаіізе Маззіііепзіитп ци'шйе- 

сіт ргітоз. Саек. В. С. 1, 35. РгтопЪт ІаЪгіз аіицяні 
аМінреге. Сіе. бехіиз ргітогез сіѵііаіів (въ Габіяхъ) ініегетіі. 

Ьіѵ 1, 54. Био ^епега зетрег іи Ііас сіѵііаіе Гпепшѣ еогиш, 

(ціі ѵегзагі т ге риЫіса аіцие іп еа зе ехееііепі.шз цегеге 
діийиетпі: циіЬпз ех оепегіішз аііегі яе рориіагез, аііегі 
оріітаіез с*і ІіаЬегі еі еяье ѵоіиепті. Сіе. 8езІ. 45. Висе по- 

ЬІ8 орик еяі (въ собствен, и переноси, смыслѣ). Ерів 1е§аІіопІ8 

Оіѵісо ргіпсерз (во главѣ) іиіі, циі ЬеІІо Сазяіаио сіих (глав¬ 

нымъ распорядителемъ! Неіѵеііогшп і’иегаі. Саез В. О. 1, 18. 

Мояігі, ^иіс1 зіпе ітрегаіоге асіоіезсепіиіо сіисе ей'ісеге роз- 

зепі, регзріеі сиріеЬапі. ІЬМ. Б, 21. N011 юосіо сіисіогез позігі 
(какъ напр. Бесіі), аесі еѣіага ехегсіШз асі пои сІиЫат тог- 

іет соисиггепші. Сіе. Тизс. 1, 37. Айсііііт 1е§і, ве ціііз, 

иЬі ІгіЬигшз тііігіш Інік^еі, розіеа огсіітші ііисіог еззеі. 
Ьіѵ. 7, 41. Ропіре)и8 ео ргоеііо ітрегаіог арреііаіиз езі. Нос 
потен оѣішиіі агіціе ііа зе розіеа заіиіагі раззиз пецие іи 
Ііііегіз, риаз зегіѣеге езі зоіііиз, пецие іп ѣазсіЪиз тзірпіа 
Іаигеае ргаеіиііі. Саез. В. С. 3,71. Ргаеі'есіпз игѣі паѵіиш, 

тогши, аштпае, аегагіі, ргаеіогіо (при императорахъ). Ргае- 

і'есіиз ГаЬгиш, рг. ецщіит, зосіогиш. Асі Тіззарѣегпет, рте- 

(есЫт геріз Вагеі, зе еопіиііі. Мер. Аіс. 5. АЙіепіепзез 
сгеапі сіесеш ргаеіогев, циі ехегеііиі ргаееззепі. Мер. Мііі. 4. 

І11е розіиіаі Іедаіит аіі Іа, шит ЬеІІит. Сіе. Маи. 19. 

Аисіоі* наз. вообще тотъ, отъ кого произошло бытіе ка- 

кого-ьиб. предмета ели дѣла, елѣд. виновникъ, зачинщикъ, 

основатель, ’) вождь, двигатель, ревнитель, въ особенности 
ручателб, порука, показаніемъ котораго подкрѣпляется какое- 

нпб. извѣстіе, сужденіе, синонимъ съ Іезііз, точно такъ какъ 
аисіогііаз съ Іезіітотііт, но съ тою разницею, что іезііз и 
Іезііикшіит только подтверждаетъ показаніе, сужденіе, а аис- 

’) Нъ этомъ эиачеиіи синонимъ съ расе не --= отецъ въ переносномъ смыслѣ, 

вапр. Негоііоіиз раіеив Ішіогіае. 
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іог п аксіогказ Присущемъ себѣ вѣсомъ защищаетъ и под¬ 

держиваетъ. Іпѵепіог изобрѣтатель. СошШог—сличи сошЗеге 
§ 2—паз. тотъ, кто соединяетъ, перемѣшиваетъ и организуетъ 
въ одно цѣлое все то, что требуется для образованія того цѣ¬ 

лаго, основатель, строитель. Зсгіріог писатель, стихотворецъ 
или прозаикъ: аисіог въ этомъ смыслѣ употребляется только 

либо вмѣстѣ съ названіемъ сочиненія въ род. над., вапр. ІіЪгі, 

сагіш'піз. либо если какъ-виб. по связи рѣчи можетъ быть 

видно, что апсіог зн. не зачинщикъ, порука, свидѣтель, а 

именно писатель. ') І>. Впйиз ажіог поЫІііаІіз іи не (отъ 

котораго родилось благородство твоего рода). Сіе. Тизс. 4, 1, 

между тѣмъ какъ И. Вгиі. 14 онъ же называется Ь. Бгиіиз 

поЫНШш ѵе&ѣгае ргіисерз. т. е. который въ линіи твоего бла¬ 

городнаго рода занимаетъ первое мѣсто (по времени). Но ргіп- 

серз соищгаБошз было-бы = сари! согуигаНошз аисѣог еоп- 

.]ига1іоні8 значило бы зачинщикъ, кто заговоръ устроилъ. Аисіог 

1е§ів 1) кто законъ предлагаетъ, 2) кто въ качествѣ виазог хо¬ 

датайствуетъ о принятіи его народомъ. 3) кто его утверждаетъ, 

какъ часто у Ливія. Раѣгев (сенатъ) аисіогез іішіі. Ме... аис- 

іоге = по моему... старанію. Аисіогет евче аіісиі, иі==у кого- 

шб. выхлопотать, достигнуть, побудить его къ тому, чтобы 

онъ—. Арий диовйат ѵеіегез аисіогев поп іпѵепіо Ьисгеііит 

сопвиіет. ІАѵ. 2, 8. ГНеешіі §гаѵі88Ігаи8 ажіог еі та§І8Іег 

Ріа!о. Сіе. Ог. 3. Кедие Ііііегагиш Огаесагит пес рііііозоріііае 

]ат иііит аисіогет (руководителя, образца) гедиіго. Іи. Асай. 2, 

2. Сіаийіш ]е<шт Іаіог сопЛИощое Кошапі рігіз. ілѵ. 3, 

68. Ноѵі ветре г шіріогев аиі іп геЬи« сети к аіідиій аііа- 

іигов 8е аиі есгіЬепйі агіе гийет ѵеіивіаіеіп зирегаіигоз 

сгейипі. Ьіѵ. ргаеі. 

Ее'::!ив, царскій, наз. то, что принадлежитъ царю или его 

дому, выходитъ отъ него; но ге«а1І8, царскій, т. е. царствен¬ 

ный,—то, что существуетъ въ такомъ видѣ, какъ у царя, чтб 

идетъ къ силѣ, важности и богатству царя. Соігаз 8е іп те- 

') Сличи Кребса, Антибарб. 8. ѵ. Веберъ, ИеЬішдзасІіиІе стр 205. 

*) Ьіѵ. 9, 26: еа сарііа воіуимііопів іиегіші. 
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ГІІ08 ІГПГПІ8ІІ Іюзіез ѵезіе і'атиіагі, пе роезеі а^позсі, зі еззеі 
огпаіи гедго (какое онъ имѣлъ и носилъ въ качествѣ царя). 

Сіе. Тике. 1, 48. Веща зейез, г. йотиз = резиденція царя. 

ІиЬеЪаГ еоз, <]иі аийіеЪаюІ, зесшп ірзоз сощіаге ріеіата іп 
Ышіа Ѵоіиріаіегп, риісііеггішо ѵезШи еі огпаіи гедаіі. Ій. 

Гт. 2, 21. Вещйіз йотш, ге§а1е зоііит, ге^аіе 8сер1гиш== чер¬ 

тоги, тронъ, скипетръ не въ смыслѣ именно принадлежащихъ 
царю, но свойственныхъ, идущихъ къ (приличныхъ) царю. 

72. Лед пит, ргіпсіраіиз, йотіпаіиз, Лтііпаііо, сШіо, ітре- 

пит, роіевіаз, роіепйа, шідізігаіш, копов. Веэтшт наз. цар¬ 

ская власть, т. е. монархическій образъ правленія, власть, 

сила, права царя, Ь) царство, т. е- владѣнія царя, и въ перен. 

см. а) = тронъ, престолъ, корона метаф. (санъ царя), Ь) сфера, 

въ которой тотъ или другой состоитъ властелиномъ. Ргіпсіра- 

іив 1) преобладаніе, первенство, главенство одного лица среди 
другихъ согражданъ, Ъ) одного государства, области или го¬ 

рода среди другихъ государствъ, областей или городовъ, Т{уъ- 

[лоѵіа, 2) при- императорахъ: царственное положеніе и цар¬ 

ствованіе. Бопіішіш и йоттаГіо, первое — извѣстныя условія 
лица сами въ себѣ, второе—тѣ-же условія въ примѣненіи на 
практикѣ, неограниченное господство, деспотизмъ, который 
находится въ рукахъ одного государства, области или города 
въ отношеніи къ другимъ государствамъ, областямъ или горо¬ 

дамъ, одного лица къ другимъ членамъ общества, какъ Дошівде 
къ своимъ слугамъ. І)і(іо. отъ йаге въ значеніи йегіеге, озна¬ 

чаетъ такое положеніе государства, города, страны, наро¬ 

да, въ которомъ они подчинены господству 1) одного лица, 

оргапа власти, партіи изъ своей собственной среды, либо 2) 

внѣшняго, иностраннаго государства, города или народа. 

Въ послѣднемъ случаѣ формула подчиненія была: зе § націю 
оншіа іи І’ійеш рориіі (Кошані...) сіеііеге, веке ішрегаіа і’асіи- 

Г08. Ішрегіиш есть качество тѣхъ тащзігаіпшн, которые либо 

сами по себѣ, либо въ силу особаго полномочія имѣли право 
отдавать приказанія и налагать штрафы подъ такимъ условіемъ, 

что караемые не могли избавляться посредствомъ ргоѵосаііо 
ай рі.риіиш или арреІІаГіо ігіЬішогиш ріеінз. Роіезіаз, власть, 
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крива,—тотъ характеръ всѣхъ тящаігаіиз. въ силу котораго 
каждый та#І8ігаГиа имѣетъ право приводить въ исполненіе 
законы и распоряженія по назначенному ем; вѣдомству. От¬ 
сюда выходитъ то, что ішрегіпт. въ отличіе отъ роіевіав, есть 
понятіе частное, а робезіав общее: при всякой іпірегіипі есть 
и роіееіаз, но не наоборотъ не при всякой роіечГ.ае есть іт- 

регіит. Только готшиіея, (ІісШогез, ргосопзиіев или еще тѣ, 
которые, какъ папр. Р. .чсіріо Аі'гісзшік гпаіог, экстренно 
(ехіга опЛмеш) получали ігарегіиш, владѣла ея правами, а 
всѣ остальные шадівігаііт были только съ роіеяіяв. Далѣе, 
такъ какъ шадізігаіиз сохраняли ішрегіит, кромѣ экстренныхъ 
случаевъ, только въ полѣ, на время похода, *) а въ чертѣ го¬ 

рода даже и противъ <1ісШог разрѣшено было ргоѵосаііо ші 
рориішп и арреІЫіо ігіЬ. р].: то отсюда со временемъ п 
произошло то различіе между понятіями, что ішрегіит назы¬ 

валась (неограниченная) военная власть, а тадійігаіик и ро- 

іевіач (принадлежащая извѣстному вѣдомству частная) граж¬ 

данская власть. Со времени этого различенія и «говорится ію- 

регіит соизиіаге (о положеніи походномъ), а о дѣятельности 
въ городѣ только роіезіак сопниіагів, и роіезіаіез зн. граждан¬ 

скія власти, а трепа либо отдѣльныя приказанія какого-ниб. 

шеізігаіиз, облеченнаго правомъ ішрегіі, 8) либо 2) высшія, 

начальственныя должности по отдѣльнымъ частямъ. Ішрегіит 
озн. еще покорно признаваемое господство одного народа надъ 
другимъ, а наконецъ, и сферу господства народа, напр. ітре- 

гіига Котапшп == римское государство. І’оДепІіч. зн. политиче¬ 

скій перевѣсъ какого-ниб. гражданина надъ другими гражда¬ 

нами, какого-ииб. государства, области или города надъ дру¬ 

гими государствами, областями или городами, преобладаніе, но 
никогда не зн. превосходство въ военномъ отношеніи: это вы¬ 

ражается большею частію въ такомъ родѣ: (р!и$) ѵаіеге пи- 

') Такой акстрешшй случай 'бывалъ, иапр., тогда, когда сенатъ постанов¬ 

лялъ: ѵійегепі сопвиіев, не циісі гезриЫіса йеігігпеіій сарегеі. 

гІ И въ другихъ отношеніяхъ метафорически. 8і тент ітрсгіиш ехвеуиі 
ѵоІнізаеБ, іпіегетріат орогіиі». Тег. Леаиі. 4, 1, 22. 
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того тШшт, едиііаіи... оріЪий... Марійігаіив зн. всякая оффи¬ 

ціальная не—жреческая должность, полученная отъ верховной 
власти и именемъ этой власти исправляемая, а потомъ и лицо, 

имѣющее такую должность. Нопой, почетъ, почетное поло¬ 

женіе, санъ, а можетъ означать еще и жреческую должность 
(яасепіоііпт), и главнымъ образомъ выражаетъ отличіе, при¬ 

даваемое должностью лицу, облеченному ею,—право дѣйство¬ 

вать во имя верховной власти. (*>ииш репей ішиіп езТ. ошшиш 
йшпта гегит, ге»ею іііиш ипит ѵосаптв еі гедпит е,)П8 геі 
риЫісие зіаіит, Сіе. Кер. 1, 26. Ееегшт арреіеге, ге»п. 

аіі'есіаге — домогаться короны, престола, трона. НапніЬаІ ін 
Ргиаіае гедпо егаі. Кер. Наин. 12. Ашійі гедпит іогепзе (я 
уже не господствую на іогшп). Сіе. 1)іѵ. 9, 18. Сітоп ееіе- 

гііег а(1 ргіпсіраіит регѵепіі. Кер. Сіт. 2. Еа игЬй аЬ АІе- 

хаікіго іугаішо сгисіеіі йотіпаіи ІегіеЪаіцг. Сіе. Віѵін. 1, 25. 

СасеОаетопіі Аіііепіепйіпш йоттаігопет геі'гецегипі. Кер. 

Сук. 1. Ков риЫіса ін раисогит роіенііит _]ий ас сШіопет 
сопсевЕІі. 8а1І. Саі. 20. Еа а:еіій (Оісасіез) іи рагіе та§іе, 
<іиаш ін йШопе Сагйіа^іпіепзішп егаі. Сіѵ. 21, 5. Ь. V іг§і- 

иіиз Йііат зиа тапи оссііііі роіш8, диат еа Арр. Сіаисііі 
(Децемвира) Ііілсііт, дт іши егаі зитто ітрегго, ііейегеіиг. 

Сіе. Еіп. 2, 20. СгаѵіогіЬиз Ьеііія віпе соПе^а опте гтрегъит 
побігі репей ёіішціов еззе (въ рукахъ диктатора) ѵоіиегипі, 
диогит ірйиш нотеп ѵіт зиае роіезіаііз ішіісаі. Сіе. Кер. 1, 

40. Си. Рошредий ргосопзиі аіі игЬет сит ітрегго (во главѣ 

войска, въ качествѣ лица властнаго, съ властью въ рукахъ) 

геі риЫісае саиеза гешапеЬаі. Саез. В. Ѳ. 6, 1. Саезагіз 
ітрепит (приказъ) Вшппогіх пе^іехіі. ІЬій. 5, 7. Саіо Сеи- 

зог сит Еіассо іасіиз зеѵеге ргаеі'иіі еі роіейіаіі. Кер. Саі. 2 

ІП)і еов іпѵеніетиз, диі копогез тадЫтІиз, ипрегіа роІезШев 
ашіеіііае поп аиіерошті. Сіе. Ьаеі. 17. Тит поп роіепііа, 
зѳ(1 ]иге Тез риЫіса аіІштібігаЪаіиг. Кер. Саі. 2. 

73. Митіз, тшгіа, офісіит, ргоѵіпа'а, копов. Митіз ') наз. 
обязательное занятіе тѣмъ, что кто-ниб. долженъ дѣлать на 

*) Ріигаііэ въ значенія, о которомъ теперь рѣчь, пишет н шиша. 



данномъ постѣ, въ данномъ положеніи, въ которомъ онъ на¬ 

ходится въ силу государственныхъ, общественныхъ, либо есте¬ 

ственныхъ условій. (Жісіиіп ') зн. обязательное занятіе тѣмъ, 

что кто-ниб. обязанъ или считаетъ себя обязаннымъ дѣлать для 
удовлетворенія нравственному долгу. Поэтому, если тшшв можно 
переводить дѣло, служба, должность, служебная обязанность, 

то оШсішп будетъ а) обязательство, долгъ, обязанность нрав¬ 

ственная, а потомъ Ь) услуга, одолженіе, угожденіе, с) услуж¬ 

ливость. Ргоѵіпсіа спеціальная задача, которую кто-ниб. при¬ 

нимаетъ на себя на извѣстномъ постѣ, или по должности, или 

по особому порученію, илн по командировкѣ. Нопон см. § 72. 

8епех іюпогіі.шк еі геі риЫісае тнпегіЬѵз (лежащихъ на немъ, 

какъ на гражданинѣ) регіішсіив. Сіе. Огаі. 1, 45. 8і сонзи- 

ІепйЪив гевропйегет (бе ціге), зепесѣиіів Іюпезіо типеге 

і'инрегег. И. Ье@. 1, 3. Нище типегіз соіепйі еШсіешІісріе 

саивза наіі зитиз. ІЬіб. 5. Отпіа Ьаес зимѣ о^Ісіа пееевзагіо- 

гит, типіа сапбібаіогит. И. Миг. 35. Ното 8и11ае і'атіііа- 

гІ88Іти8 о#Ыщие сопршсііззішив. И. 8и11. 20. Тит Согпе- 

Ііия Шаги 8ІЬі ргоѵгпсіат (Іеророзсіі, иі те іп тео Іесѣиіо 

іпіеібагеі ІЪі<1. 18. Ргоѵіпсіа игЬана — служебная задача са¬ 

новника ргаеіог игЬапиз. Въ значеніи «провинція» это слово 

сюда не относится. 

74. Нопоз, йідтіаз, ІюпезЬит. Іаиз, ехЫітаііо. /"ата, ги- 

тог, потен, діогіа, діогіаііо, ІаиЛаЫо, ргаейісаііо, ргаесоттх, 

еіодіит, сіатог, ріешзиз. Нопоз, оказываніе чести, наз. осо¬ 

бенное уваженіе, выказываемое дѣйствіями. Ьіщііѣаз, отъ од¬ 

ного корня съ бесе!, (іесиз, есть нравственное, а особ, поли¬ 

тическое мѣсто, положеніе, значеніе, присущее лицу либо вещи. 

Поэтому оно въ род. над. при словахъ “табиз, Іосиз, шіен 

можетъ идти и въ смыслѣ <санъ» =почетная должность; но 

Попов въ этомъ смыслѣ употребительнѣе. •) Нопезіаз зн. а) хо- 

') Отъ оЬ—йсеге, дѣлать чтп-ниб. напротивъ иого-ииб., но въ видахъ пріязни. 

По НиОуру-ли Кош. (зоьсіі. III, стр. 727 = ргоѵеиІии - - ■ пріаобо^, пли ио 

Дедерлейну, отъ одного кория съ ѵісез или ѵісив, ѵіеіішз,—дѣло сомнительное. 

*) Наир, ай аиігшшш йі^пііаііа Іосиш регйисеге, іи зишшиш йі^шіаіі» 

Іосиш авсеийеге, йікпііаіів ргайит оЬііиеге н т. д. 
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решая нравственность, благородство, Ь) нравственное досто¬ 

инство, значеніе, честь; Ьонезіит нравственно-доброе. Ьаив *’) 
зн. 1) похвала, выраженная на словахъ, и 2) метонимически 
похвальныя качества или поступки, заслуги, которыми кто- 
ниб. отличается. Ехівѣііпаііо, оцѣнка, критика, а потомъ хо¬ 

рошая репутація, уваженіе, которое кто-ниб. пріобрѣлъ у 
людей. Рата, = в-фит;, ходячіе разсказы о вымышлен¬ 
ныхъ либо дѣйствительныхъ событіяхъ прошлаго времени,— 
преданіе, сага, *) либо общіе, ходячіе толки, слухъ, молва о 
случаяхъ настоящаго времени, и 2) хорошая или худая репу¬ 

тація, которую кто-ниб. имѣетъ. Кшпог наз. слухъ или толки 
о дѣйствительномъ или мнимомъ случаѣ настоящаго времени, 
распускаемые болѣе или менѣе тайно. ’) Понятію гшпог про¬ 

тивополагается достовѣрность, а понятію і'ата—личное присут¬ 

ствіе при чемъ-ниб. ') Ѳіогіа 5) слава, т. е. громкая и далеко 
разошедшаяся извѣстность и хвала, пріобрѣтенная отличными 
качествами или дѣлами. И ношен часто значитъ одно п тоже 
съ і'ата либо Іаив, «іогіа. ѲІогіаПо превознесеніе похвалами, 

встрѣчается рѣдко. Ілшсіаііо похвальная рѣчь, въ особ, на 
судѣ либо на форумѣ въ честь умершаго (надгробная рѣчь). 

Ргаесіісаііо громкая хвалебная рѣчь о чемъ-нибудь. Ргаесо- 

піиш 1) должность герольда (ргаесо), 2) громкое н всенарод¬ 

ное восхваленіе, превознесеніе. Сіашог одобрительный крикъ, 

ріаішв одобрительное рукоплесканіе. “) Еіо^іит въ значеніи 
«похвальная рѣчь» у классическихъ писателей не встрѣ¬ 

чается. Іп ОгщшіЬив Саіопіз езі (а хшу'опЪнв нозігіз) Ігопо- 

гет роеііз (ЬаЪііит) поп іиіззе. Сіе. Тине. 1, 2. Поэтому 

') Ьаш отъ одного корня еъ сіиео, хіош, и относится къ нимъ словамъ 

гакъ, какъ наѵия къ щіаѵив, пйіог къ хѵТза и сіаисіо къ добавочной формѣ 

сіи (Іо. 

*) {Иг атому і'аша езі = уавіѵ. 

О Ноотому часто говорится зегріі (крадется, ползетъ во мракѣ) гишог. 

*) Дедерлейнъ, ч. 5, с. 284- 

‘) Отъ одного корня съ Іаив, только съ удержаніемъ непнаго звука, н къ 

Іаив относится, какъ С1о(1іив, рІоДо, ріовіпіпл къ Сіаисііиз, ріаиііо, ріаиьігит. 

") Не надобно говорить арріаиви*. 

7 
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въ Римѣ невозможна была награда, полученная въ Аѳинахъ 
Софокломъ отъ народа за «Антигону». Ѵенизіаіет пшІіеЬгещ 
сіисеге йеЪетиз, Аідѣііаіет ѵігііега. 1(1. ОЙ. 1, 36. Кеііпеге . 

іп геЬиз азрегіз Лй/піМет. 1(1. Ог. 2, 85. 8есшк1ит Іосит " 

АідпіШіз (полит, значенія) Кеті оЪіінеЪапі. Саез. В. 6. 6, 

12. Нінс ріиіог (чувство нравственное), сопііиепііа, іір 
іигріішііпіз, арреіепііа Іашііз еі Іюпезіайз. Сіе. Кер. 1, 2. Те 
зишшіз ІаийіЪт асі соеіит ехіиіегині. 1(1. Віѵ. 9, 14. Рот- 

ре,іиз Ъеііісіз ІашІіЬиз аІяпиіаЬаі. Ііі. ОЙ'. 1, 22. Іп еа ге 
ехізігтаію (репутація) іиа поп ѵіоІаЪііиг. 1(1. Віѵ. 13, 73. 

Рузан(Іег шариат зиі (шпат геіідий. Кер. Вуз. 1. Рагпа рег 
огЬет іеггагит регсгеЪиегаі Ротрешит а Саезаге оЪзійегі. 

Саез. В. С. 3, 43. Кііііі реіТегіиг ай поз ргаеіег гтпогез сіе 
орргеззо ВоІаЬеІІа, заііз Шоз диісіеш сопзіапіез, зесі асіііие 
зіпе аисіоге. Сіе. Віѵ. 12, 9. КоЫІііаіе ас та§цііийіпе ео- 
гшп, шео диі потіпі ойісіепі, те сопзоІаЪог. Ьіѵ. ргаеТ. МиШ 
Ьеііит диаезіѵегипі ргоріег діогіае сирійііаіеш. Сіе. Ой. 1, 

22. (^иаш іаигеат сит іиа Іаийаітге сопіегат! И. Віѵ. 

15, 6. Езі іп тапіЬиз (произнесенная Катономъ) Іаийаію. И. 

8еп. 4. Ѵігіиз діогіаііопе йі«па езі (достойна восхваленія). Ій. 

Гіи. 4, 18. Кон ѵегеог, не Ііаес шеа ѵезігогит Ъепейсіогит 
ргаейісаііо пои «гаіа роііиз, диаиі агго^апз ѵійеаіиг. 1(1. На- | 

гизр. 8. Віцагіаішп ргаесіаге ѵепйійізіі: розіііас диіс^иій 
зегірзего, ііЬі ргаесопіит йеі'егаш. Ій. Аіі. 13,12. Кешо езйі 
диі пои таікіагі ѵегзіЬиз зиогиш ІаЪогит ргаесопішп раіюИ 
іиг. И. АгсЬ. 9. Сіатоге ас 1'аѵоге отінаіі зииі і'еііх іш- 

іиіидие ішрегіиш. Віѵ. 26, 18. Наши тахіто езі тіій «га- 

іиіаііо зі&пШсаіа. Сіе. Аіі. 4, 1. 

75. Імиёаге, ргаесіісаге, сеІеЬгаге, у'асіаге, діогіагі. Влийаге, 

хвалить, значитъ выставлять на видъ, отличать въ выраже¬ 

ніяхъ одобрительныхъ и рысоко-почетныхъ. Вмѣсто Іаисіаге 
говорится и Іашіет ІгіЪиеге аіісиі, ІаийіЬиз еЙегге., 1. іоііеге | 

аіідиет ‘). Ргаесіісаге говорить о предметѣ громко, передъ мио- , 

') Ьаікіаге аисіогет говорится еіде их смыслѣ: ссылаться га кого-яиб., ко 

слова чьѵгішО., и, конечно, резонно: у Геллід 2, 6 н Феста это слово выдается 

за однозначащее иервонач. съ пошіпаге. Кстати замѣтимъ: если легко обі- 



гимн п часто и такимъ образомъ превозносить, расхваливать, 
восхвалять. СеІеЬгаге сильнѣе, чѣмъ Іашіаге и ргаегіісаге 
каждое порознь: оно значитъ «дѣлать такъ, чтобы слышали 
многіе» и такимъ образ. 2) возглашать торжественно хвалу, 
славу предмета. Но Іашіаге и сеІеЬгаге мало употребляются 
для означенія похвали самому себѣ; это именно понятіе есть 
главное въ «гіогіагі, восхвалятъ себя '), а ргаесіісаге употреб¬ 

ляется въ томъ и другомъ смыслѣ. Отношеніе къ самому под¬ 

лежащему выражается и глаголомъ іасіаге а) аіщиісі, говорить 
хвастливо, свысока о вещи, которая у кого-ниб. или дѣйстви¬ 

тельно есть, или на которую есть претензія, Ь) зе, говорить 
хвастливо, свысока и о самомъ себѣ. Сличи озіепіаге § 46. 

І)іопеш ІіЬегаіогет раігіае ргаедісаЪапи Жер. Біоп. 10. Агіо- 

ѵізіиз сіе зиіз ѵігІиііЬиз гаиііа ргае&ісаѵіі. Саез. В. О. 1, 44. 
Яетрег ііііиз этаѵііаіет, сопзіапііат, Мет ргаезіаніет іп ге 
риЫіса іиешіа аЦие ргисіепгіат отпіит тоіѣаііит Гата сёіе- 

ЪгаЫі. Сіе. РМ1. 9, 5. Ѵісіогіазиа інзоіепіег дІогіаЪаіиг. Саез. В. 

0.1,14. БотШиз игЬапат «гайат сіщпііаіепщие уасіаЪаі. Ісі. В. 

С. 3, 83. «7асіаі зе (атсіисіит еі паггаі зѳ етіззе. Сіе. Ѵегг. 4,21. 

76. Мігагі, асітігагі, згщпсеге, зіиреге, оЪзіирезсеге. Мігагі, 
удивляться, просто выражаетъ, что кто-то считаетъ что-ниб. 
явленіемъ чрезвычайнымъ, необыкновеннымъ и достойнымъ вни¬ 

манія, но по связи рѣчи можетъ значить и «дивиться, съ удив¬ 

леніемъ смотрѣть, глазѣть.» Но аДшігагі имѣетъ опредѣленное 
значеніе: смотрѣть на что-ниб. съ удивленіемъ, или Ь) почте¬ 

ніемъ, изумленіемъ, когда что-ниб. кажется необыкновеннымъ, 

чрезвычайно-великимъ '). Бизрісеге, поднимать глаза, взгляды¬ 
вать, смотрѣть на что-ниб. съ изумленіемъ, благоговѣйнымъ 
страхомъ, при чемъ выражается чувство собственнаго ничтоже¬ 
ства, и потому это слово —часто видимо съ намѣреніемъ—упо- 

йснить, что Іашіаге могло получить болѣе спеціальное значеніе: называть съ 
отличіемъ, то, наоборотъ, трудио иоиать, каиимь образомъ это слово могло 
имѣть послѣднее значеніе н въ то же время еще ослабленное. Это противъ 
Зейфферта СЬг. стр. 169 слѣд. 

*) О легкомъ измѣненіи значенія въ ратныхъ вонеттк кіяхъ см. Грамм. 
*) Сдачи ;«1 § 528. 

7* 
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треблялось наряду съ абтігагі. $1иреге, ') изумляться, обзіи- 
резсеіѵ. оцгьпенѣть, значитъ: отъ внезапнаго впечатлѣнія, про¬ 
изведеннаго какимъ-виб. предметомъ, потерять свободную дѣя¬ 
тельность разсудка. Мігагі заііз Іюгпішз не^іщепііат поп ^иео. 
Сіе. АН. 10, б. ІЪі ргіпіипі іпзиеѵіі ехсгсіінз рорпіі Коталі 
зі&па, ІаЬиІаз ріеіаз, ѵаза саеіяіа тігагі. ЯчІІ. СаI. 11. 
АдтігаЬапІш пои ,]ат (1е ео митріит е$зе зирріісішп. Иер. 
Кит. 12. Нанс репіез іи сіѵіІаІіЬиз ріигітит ѵаіеге раззае 
зипі, дшті твріссгепі ошпез, циаш аАтігагепіиг, циат зе 
аззедиі роззе (ІіЙЫегепі. Сіе. О г. 28. 

77. Шееззе езі, орогіеі, соуеге, сіеЪеге, йвсеге, одшз езі, риг 
езі, теит, Іиит... аіісщиз езі, рагііс. (иі. разе. Объективная, 

безусловная необходимость, связанная съ самою сущностью пред¬ 
мета либо обстоятельства, выражается словами иесеззе езі — 

понужденіе нераздѣльно съ самой сущностью дѣла, требуется 
неизбѣжно, аѵа-ущ, и въ силлогизмѣ, совершенно въ духѣ это¬ 

го греческаго слова = изъ этого необходимо слѣдуетъ. Но ес¬ 
ли о чемъ-ниб. говорится, что оно только признается тгями 

безусловно необходимымъ, то это будетъ орогіеі:— разумъ го¬ 

воритъ, что я долженъ..., и представитъ себѣ дѣло моокно 
только такъ, что... Нужду что-ниб. опредѣленное сдѣлать или 
такъ либо иначе поступить, наложенную на насъ извнѣ, озна¬ 

чаетъ со&іпшг, аѵосуу.а^6[тейа; близость этого выраженія по 
смыслу къ песеззе езі видна изъ того, что нерѣдко говорится: 

несеззііаіе соасіиз. Но къ орогіеі близко подходитъ (ІеЬео, 

у^г,~я обязанъ, долзювнъ, г) а съ отрицаніемъ не см?т, нс < 
могу по уважительнымъ для меня нравственнымъ либо логиче- і 
скимъ основаніямъ. Ііесеі благовидно, прилично, сообразно съ 
требованіями хорошаго вкуса либо нравственности. Орцз езі, 

6Ѵі, знач. иужно, интересно, для меня важно, т.-е. считаю нуж¬ 

нымъ, вижу нужду,—означаетъ нужду для извѣстной цѣли, въ | 

б Сродства этого слова съ эіірев, о авторомъ см. § 57, конечно, нельзя 
отвергать. См. Курц. I, с. 185. 

•) Этою обязанъ = долженъ не надобно смѣшивать съ обязипъ ~ одолженъ, 

получилъ, йеЬеге аІіфдЫвяассерІиіп геГегге. Сл. і? 402. 
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тдасп чего-нвб. Раг езі, еоіхе= согласно съ сущностью дѣла, 
съ обстоятельствами, правильно, законно, какъ слѣдуетъ, близ¬ 
ко къ орогіеі. Мешп. Ьииш... ітрегаіогіз езі, связано сг истин¬ 
нымъ положеніемъ моимъ, твоимъ... главноначальствующаго то 
обстоятельство, что—долженъ. Наконецъ, рагіісіріитп і'пі. раза, 
выражаетъ предстоящую задачу сдѣлать или потерпѣть что- 
ниб., — предстоитъ, грозитъ мнѣ, тебѣ... Ногпіпі пеееззе езі 
шоп. Сіе. 8і крез езі ехзресіаііо Ъопі, таіі ехзрееіаііопеіп 
еззе песеззе езі теіит (то отсюда слѣдуетъ, что—). 1(1. Тизс. 

4, 37. №ЫІ іи Ьеііо орогіеі сопіешиі. №ер. ТЪгав. 2. 8егто- 
пе ео сІеЪетш иіі, гріі паіиз езі поЬіз. Сіе. (Ж 1, 51. Ога- 
Іогет ігазсі щіпіте сіесеі. И. Тизс. 4, 25. Нос 1'іегі еі орогіеі 
еі ориз езі. іб. АН. 13, 25. Раг езі ргітит ірзит еззе ѵігит 
Ъопит, Іиш аііегит зітііет зиі циаегеге. М. ЪаеІ. 22. Езі 
агіоіезееііііз тащгез паіи ѵегегі. Ій. СЖ 1, 34. 

78. Ьех, гоуаііо, ргіѵііедтт, іпзМиіит, сопсііііо, (огтиіа, 
погта, гедиіа. Ьех. наз. постановленіе, изложенное письмен¬ 

но, предложенное какимъ-нибудь должностнымъ лицомъ на¬ 
родному собранію, этимъ послѣднимъ либо отвергнутое, либо 
утвержденное и такимъ образзомъ ставшее обязательнымъ для 
всего рориіиз. Такое постановленіе называлось Іех какъ уже 
послѣ утвержденія, такъ еще и тогда, когда предлагавшее 
его должностное лицо занималось приготовительными работами 
для внесенія его въ собраніе. Именно, это лицо задуманный 
законъ объявляло во всеобщее свѣдѣніе, публично вывѣшивая 
доску съ нимъ за 17 дней до собранія, которое должно бы¬ 

ло (твердить его либо отвергнуть, іи Ігіішнсііппш рготиІігаЬаі, 
и дѣлалось это особенно для сельскихъ обывателей, которые 
обыкновенно только на пицсіішіе пріѣзжали въ городъ '). Если 
народъ въ назначенный день (сошііііз, на этотъ случай обык¬ 
новенно ІгіЬиііз) собрался, то і'егеЪа! Іе^ет ай рориіит пищі- 
зігаіиз (въ эгомъ случаѣ обыкн. одинъ или нѣсколько ІгіЬипі рі.) 
для голосованія; это дѣйствіе сановника наз. еще и іецет го- 

У Сы. Сіе. І’ЬіІ. В, 3 и 1, 10. Прибавимъ, что ргоши1,»аге происходитъ отъ 
шиісаге „бить.и 
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рге, такъ какъ при ѳтомъ обращались къ народу съ прось¬ 

бой о принятіи. Если іех былъ принятъ, прошелъ, говоря щ 
нашему, то сановникъ Іерегп регіи! іі. Отъ Іереш торге Щѵг 
изошло потомъ то значеніе слова гораііо, что такъ называлось 
предложеніе сановника народу о принятіи изготовленнаго за¬ 

кона. Слѣд. если ]ех будетъ законъ, то гор а Ію будетъ толь¬ 

ко предложеніе закона, и горііоиепі іегге дѣлать предло¬ 

женіе народу о принятіи извѣстнаго Іех, предлагать про¬ 

ектъ закона. Но надобно замѣтить, что не только законы и 
нашемъ смыслѣ, но и всякіе прошедшіе означеннымъ поряд¬ 

комъ у народа проекты и постановленія назывались Іерез. 

Утвержденіе или принятіе какого-нвб. закона народомъ назы¬ 

вается щЬеге, ясівсеге, о которыхъ сы. § 80 Запрещать, 

останавливать законъ, то есть, ве допускать внесенія его къ 
народное собраніе в голосованія, говорилось ѵеіаге, главнымъ 
образомъ о ігііиш рі.; а о народѣ говорилось Іерею аші- 
дшіге, «отвергать проектъ закона» *'). Еереш аЬгорите гово¬ 

рится о сановникѣ и значить: «посредствомъ новаго голосова¬ 

нія заставить отмѣнить» что-ниб. допущенное, утвержденное 
народомъ, будетъ ли то Іех, или какая-ниб. статья въ Іех. Іпьіі- 

Шшіі, устройство, порядокъ, порядки въ самомъ обширномъ 
смыслѣ, т.-е. ггостановленія по части гражданской, предписаны 
по религіи, нолитическія учрежденія, а потомъ и всѣ учреж¬ 

денныя для поддержанія порядка должности, присутственныя 
мѣста, корпораціи, праздники и т. н. Поэтому сенатъ, чинов¬ 

ники, жрецы будутъ точно также іггкіііиіа, г.акъ и самые Іерея. I 

Впрочемъ шкіііиішіі въ частномъ смыслѣ отличается отъ Іех | 
тѣмъ, что йодъ іпяШиІиш разумѣется учрежденіе несуществу¬ 

ющаго, а подъ Іех регламентація существующаго. І.ех кас8іеі| 

всегда цѣлаго сіѵііав, но ргіѵііеріипг былъ Іех ргіѵів неирп-і 
ѵаіік НошшЛшв птораіа, слѣд. такой Іех, въ которомъ содер- * 

жались постановленіи касательио только одного лица. Уже у 
позднѣйшихъ оно стало значить преимущество, привилегія. На- я 

*) О различіи между Іех, гп^иііи, ргіѵііе^іит сличи Оеіі. N. А. 10, АІ. | 

1 Бирочекъ говорите» в Іех ріЬіч, іех ѵсіаі. О рготиі&аг'- к апГицлге 
сличи Ілѵ. Крі(. 40 
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конецъ, Іех есть всякое ненарушимое предисаніе, правило, кото¬ 
рое должно исполнять при той или другой профессіи, при тѣхъ или 
другихъ отношеніяхъ, на томъ или другомъ мѣстѣ, и т. д. (,'оп- 
бШо няз. (предлагаемое либо состоявшееся) опредѣленіе усло¬ 
вій. которыя важны для начала и сохраненія извѣстныхъ от¬ 
ношеній, состоянія и пр. Когти!,т, формула, положеніе, вырабо¬ 
танное либо адвокатами—практиками, либо учеными изслѣдо¬ 
вателями, либо изъ какой-ниб. другой области, изложенное 
письменно, которое въ видѣ предписанія, правила, опредѣленія со¬ 
держитъ въ себѣ общія требованія, указанія, по которымъ должны 
состояться рѣшенія или дѣлаться распоряженія въ отдѣльныхъ 
подходящихъ случаяхъ, по текущимъ дѣламъ. Коппа собств. 
угломѣръ, наугольникъ, а въ перен. см. образецъ, т.-е. то, что пока¬ 
зываетъ путь, образъ дѣйствій, и отъ чего уклоняться запрещает¬ 
ся. Ке^иіа линейка, правило, въ перен. см. правило, мѣрка, кри¬ 
терій, т.-е. то, съ чѣмъ должно соображаться въ сужденіи иди 
въ поступкахъ, если хотимъ быть правы Рах сіаѣа РМІірро іи 
1іа§ Іедез еяі, Щ еіс. Ілѵ. 33, 30. Ігі тігашіит, шп]оге« а«1ео 
іп роьѣегшн ргоѵпіівзе: іп ргіѵоз (Байтеръ — ргіѵаіов) Ьоті- 
пев 1е$ев іеггі ноіиепші: ііі е.?і епіін ргішіедіит. Сіе. І.е§. 

3, 19. Іпзіііиііз раігіае рагпіС Кер. А§ев. 4. Гесіѣ іпі-ег 
Тіігаяуішітмп еі еоз, <{иі игЬет ІеиеЬапі, расет Ііів сопсШіо- 
піііт. иі, <|ш сгиііеііШо егапі; иві, аШсегепіпг ехіііо. Кер. 
Гіігав. 3. Сепвив іп іів соіопіів ех (огтиіа а Нотація сепзо- 
гіЬпк сіаіа асіив еві. Ілѵ. 29, 15. Саіо ѵііаш ші сегіаіп га- 

1ІОНІ8 погтат сіігі^еіжі. Сіе. Миг. 2. Ьех ечі, ]игІ8 аКріе 
тзигіае гедиіа. 1(1. Ьер. 1, 6. 

79. Рагеге, оЪесііге, оЪвеуиі, оЫесинАиге, ііісіо ткііепіѵгн 
еззе, атсиііаге, тогегп дегеге, тогідегагі, оЫетрегаге. Рагеге, 
протнвопол. іщрегаге, гещіаге, значитъ ітрегаіа Іасеге, быть 
побв.шетны.чъ, означаетъ безусловную и притомъ невольную 
подчиненность превосходству или силѣ. Это слово ѵпотреб- 

*) Отъ 71у*ъіпх-а= 

яа.^15. 
•Ѵѵшілѵѵ, по сомнительно. сд(далось ли изъ -/мміс. 



лвется п ѵ,ъ смыслѣ переносномъ, какъ и оЬеіНге Послѣд¬ 
нее, соПств. «внимательно слушать кого-ниб.», антитеза къ |ц- 
Ьеіе, значитъ «слушаться приказанія, внушенія, требованія», 
и выражаетъ послушаніе такого рода, что оно бываетъ не безъ 
согласія на него со стороны повинующагося. Вісіо ашІіегіЬепі 
еззе. всполнять по слову, слушаться приказа, представляетъ 
псшпнѵющагося состоящимъ въ роіезіаз приказывающаго; это 
слово никогда не употребляется въ переносномъ смыслѣ. ОЬ- 

зерыі, противоположное къ гораге, — «подчиняться, уступать 
желаніямъ, требованіямъ чьимъ-нибудь», все равно, по убѣжде¬ 

нію, пли по слабости характера, и означаетъ, какъ и оіжесіш- 

йаге. болѣе или менѣе добровольную уступчивость. Ѵогм- 

.шаться на что-ниб. изъ угожденія или уступчивости будетъ 
тогеш регеге, рѣже пюгірегагі. ОЪіетрсгаге есть антитеза 
къ ргаесіреге и значитъ «чью-ниб. волю, желаніе ставить въ 
законъ для своихъ поступковъ.» Аизсиііаге въ классическое 
время употреблялось мало и значитъ 1) внимательно прислу¬ 

шиваться къ кому-ниб. и 2) слушая того и повиноваться ему. 

(^ці Ьепе ішрегаі. рагтгіі аіщішібо песеззе сзі. Сіе. Ьер. 

3, 2. КиІІа ііііі сіѵііаз, риіп Саевагі рагегеі аЦие ітрегаС 
іасегеі. Саез. В. С. 3, 81. Кесеззііаіі, сиріііііаіі, ийІіШі 
рагеге. Сіе. N011 зоіиш, иі оЫетрегепі сіѵез оЬейіапідие піарі- 
вігаііЪив, «ей еііат, иі еоз соіапі (Іііірапіцие, ргаезсгіЬііш. 

Сіе. Вер. 3, 2. Ротрер ѵоІипіаііЪиз поп іпосіо сіѵез аззепзі 
зииі, зосіі оЫетрегагипі, Ьозіез оЬейіѵегипІ, зей еііат ѵепіі 
оЬяесшкІагтіі. Сіе. Мапіі. 16. ѴоІиріаііЬиз, ѵепігі, гаііопі 
оЬеАіге. Сіе. Ваіашез, еізі а шаіоге ге аЬзігаІіеЪаіиг, іашеп 
геріз ѵоіипіаіі тогет дегетіит риіаѵіі. №ер. ІЗаІ. 4. Киііае 
иыриат іи бгаесіа соріае таріз Аісіо аийіепіен сіисі іиегииі. 
И. ІрЬ. 2. 

80. Весегпеге, всіясеге, уиЬеге, яіаіиеге, сопяіііиеге, йісеѣ, 

ьапсіге, сопяіііит сареге, йеяііпаге, оЫііпаге, йфпіге, іегт ■ 
паге. Весегпеге на оффиціальномъ языкѣ Римлянъ значило 

*І Сложное изъ оЬ н ашііге; объ атомъ словѣ, а также и объ оЬбвцш, 

онбееинеіаге, оЫетрегаге сличи § 529. 



— ЮГ) — 

опредѣлятъ, рѣшатъ, назначатъ,—право сената. Такъ гово¬ 
рилось вепаіив гіесгеѵіі аіісиі ітіитрЬшп, яирріісаііопет, рго- 
ѵіпсіат, или §епаІш Лесгеѵіі, иі—, не—■. Но выражались 
этимъ словомъ и о сенаторѣ лично = сепвеге, а также и о рѣ¬ 
шеніяхъ другихъ собраній либо присутственныхъ мѣстъ своего 
собственнаго правительства, либо правительствъ иностранныхъ; 
съ іпГішііѵия = послѣ предварительнаго обсужденія рѣшитъ 
или рѣшиться. 8сіясеге и ріЬеге означали народныя рѣшенія 
въ сотпіііа ІгіЬиІя или въ сот сеіИигіаГа, т.-е. принятіе, утверж¬ 
деніе предложенныхъ народу законопроектовъ; а различались 
эти два термина между собою, кажется, тѣмъ, что зсівсеге 
значило просто принять, утвердить проектъ, а іиЪеге вмѣстѣ и 
поручить новый законъ особенному наблюденію * *). 8Шиеге и 
солеШпеге, собств. устанавливать, были выраженія неоффиці¬ 
альныя: они значатъ: Г) рѣшительно налагать. ивъ этомъ слу¬ 

чаѣ бываютъ во всѣхъ конструкціяхъ, въ какихъ бываетъ сіе- 
сегпеге съ извѣстнымъ значеніемъ, 2) задумывать, рѣшаться, 
и въ этомъ смыслѣ къ зШиеге часто прибавляется арші апі- 
іітпі. Сверхъ того, зіаіиеге съ ас си я. с. іпйи. значитъ то же, 
что ркіісаге, быть рѣшительно тою мнѣнія, что—; а сопзіі- 
ітю въ этомъ простомъ смыслѣ употребляется рѣже: оно есть 
синонимъ съ сіеішіо = рѣшить окончательно. І іісеге. обозначитъ, 
указать, прежде всего терминъ судебный= назначить кому-ниб. 
срокъ, къ которому тотъ долженъ явиться въ судъ, а уже по¬ 
томъ говорится и о другихъ случаяхъ. 8апсіге=-формально и 
ненарушимо постановитъ, употребляется съ выраженіями: 1е- 
цет, ]И8, Іе^е, XII іаЬиІів, .іиге, есіісіо п др., либо и безъ 
этихъ выраженій, но всегда только о постановленіяхъ прямо 
закона, либо въ смыслѣ, съ силой закона. Сопеіійш сареге 
зн. принять планъ, рѣшеніе, намѣреніе,—слово ежедневнаго, 
неоффиціальнаго языка. Такого же тона и без!шаге -). Послѣд- 

*) Чхо есіасеге первонач. говорилось именно о сотіііа ігіЬиіа, а слѣд. о 
рІеЬа, ато намъ очень хорошо извѣстно, но впослѣдствіи не наблюдали строго 
атой стороны значенія. 

*) ПезЬііше произошло отъ еіаге н значитъ еобетв. аля извѣстной цѣля) 

при себѣ крѣпко держать, оЬзгіиаго етавить передъ кѣмъ иди противъ кото, 

ргаевМцаге доставать (себѣ), пріобрѣтать. 
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нее собств., а у Цезаря и очень часто=привязывать, укрѣп¬ 
лять на мѣстѣ, метафорически 1) вперед?, выбрать, съ кин. лица 
или вещи,—того, что имѣется въ виду, и съ дат. либо ай—, 
для выраженія цѣли выбора, 2) крѣпко, твердо задумать, съ 
іпѣіпіѣ. Но обыкновенно въ первомъ случаѣ переводится про¬ 
сто «назначить», а во втором;, «рѣшиться.» ОЬвіінаге значитъ 
(не смотря на физическія или нравственныя препятствія) рѣ¬ 

шиться твердо, смѣло, упорно. Ьеі'іпіге, собств. назначить 
область, границы, по мѣсту пли по времени, внутри которыхъ 
что-нибудь, по принужденію либо по праву, можетъ дѣйство¬ 
вать, а потомъ, въ логическомъ смыслѣ, опредѣлять, обозна¬ 
чать родъ, видъ, качества, сущность чего-нибудь. Тегшіпаге, 
собств. означить границы, въ которыхъ что-ниб. держится или 
должно держаться, потомъ получаетъ значеніе логическое: опре¬ 
дѣлять предѣлы понятія, т.-е. указывать границы, въ которыхъ 
надобно понимать какое-нпб. опредѣленіе предмета. Причастія 
отъ означенныхъ глаголовъ очень понятны; только о зѣаѣив на¬ 
добно замѣтить, что оно (=постановленный разъ навсегда) 

употребляется только о праздникахъ пли регулярно повторяю¬ 
щихся случаяхъ, а о сопкііШІив, что оно часто = рѣшительно 

постановленный, опредѣленный. Аеіаѣет ргосиі а гс риЫіса 
ІіаЬепйаш йесгеѵі. $аІ1. Саі. 3. Саезаг Вііепит Лишен іган- 

зіге йесгеѵгі. Саев. Сонвиіев Іещші сепѣигіаѣіб сотіШз ѣиіеге, 
иі, диоб ріеѣев зшзіззеі, рориіиш Іеінзгеі. Ілѵ. 3, 55. Тешрив 
Іосшпцие зіаіиеге и сопзШиеге, напр. соііосрііо. 8іШиеге рое- 

пав ішргоЬій. Сіе. Сопзіііші, иШе евве аііциіб, цио;1 нон Іюнев- 
іит еввеі. Сіе. (Ж 2, 3. ВЫиеЬат нііііі ]тс, піві регі'есіит 
іщеніо, еІаЬогаіиш ішіивігіа аііеггі орогіеге. Сіе. Маг.іі. 1. 
1)е Ешпеие АЩщонив воіив сотНІгіеге поп аивиз евѣ. Мер- 

Еиш. 12. Саіѣііа&іпіенвев зіаігіегипі ЪеІІі ііпет 1‘асеге. И. 
Наш. 1. Іп Тивсиіаниш іге Усаеѵоіа сопзіііиіі. Сіе. Ог. 1,02. 
Нанс (Ііеш орегі іасіиисіо (Ііхегаі. Сіе. Ѵегг. 1, 57. Іп опте 
іетрив цгаѵі (Іосишепіо запсіге еоз іиввіі, не уиів сіѵеш Но¬ 
тацию тііііетѵе оррогіипиш шщпае сіисегеѣ. Еіѵ. 28, 19. 
Два патриція жалуются на усиливающуюся дерзость народныхъ 
трибуновъ и говорятъ въ своемъ кругу: Сопвиіагев і'авсев, ргае- 



— 107 — 

іехіат сигиіетцпе зеііяш міЫІ аііий, циат ротрат Іітегіз ри- 
Іепі, еіагіз іпзі^тіЬиз ѵеіиі іпі'иііз ѵеіаіоз асі тогіет сіевііпагі. 

Ілѵ, 2, 54. Саезаг іпіесіів Из, диае щете сіевііпаѵегаі, аЬ игЬе 
ргоПсізсііиг. Саез. В. С. 1, 33. Дик ѵіпееге аиі тогі оЪвііпа- 

ѵегапі апітіз. ІЛѵ, 23, 29. 8іщ8 сиіцие Іоеиз (1е{гпіігш еэі. 
Саек. В. О. 7, 81. Ріаееі і§ііиг, циопіат отпіз сіе о Шею 
(Іізриіаііо 1'иіига езі, апіе <1е{іпіге, цикі зіі оШеіит. Отпіз 
епіт, о пае а гаііопе зизсірііиг (1е аііциа ге іпзіііиііо, сІеЪеІ 
а сіеііпіііоне ргоЯеізсі, иі іпіеііщаіиг, циісі зіі ісі, сіе дно 
сіізриіеіиг. Сіе. ОШ 1, 2. Ерісигиз Ьопа Іегтіпаѵіі ѵоіиріаіе, 
так сіоіоге. ІЫсІ. 3, 33 и Опте Ьоішт ѵоіиріаіе, таіит сіо- 
Іоге сіфпіге. И. Тизс. 5, 26, такъ какъ въ сущности все рав¬ 
но, опредѣляю ли я значеніе предмета по его содержанію, говоря 
сіеі'іпіге, либо сферой его вліянія, говоря іегтшаге. Ізііітіо- 
гшп віаіит іисііспіт асіегаі. Ілѵ. 33, 32. СотІіШа сіізсірііпа 
Зіоісогит. Сіе. СотЫіиіа сііез, опредѣленный, условленный 
срокъ, день, іііеіа сііез, срокъ, назначенный кѣыъ-ниб. другому. 

81. Аисіогііаз, дгаѵііаз. -зепаіиз агіеіогііаз, зепаіиз сопзиі- 

Іѵш, есіісіит, зсііит, }и$тт. Апсіогйаз, выраженіе юриди¬ 
ческое, наз. качество аиеіогіз какого-ниб. дѣла, слѣд. совѣтъ, 
мнѣніе, воля, желаніе, помощь, гарантія, и 2) всякія качества, 
въ силу которыхъ кто-нпб. можетъ выполнить что-ниб., сдѣлать 
по своему, слѣд. значеніе, вліяніе. Огаѵііаз, качество нрав¬ 
ственное, означаетъ значеніе, вѣсъ лица или дѣла по твер¬ 
дости правилъ и по благородной серьезности характера, очень 
близко къ сіщпііаз, о кот. см. § 74. хі на основаніи сказан 
наго выше зепаіиз аисіогііаз будетъ желаніе, мтьніе, воля 
сената, заявленная и изложенная письменно: сенатъ самъ по 
себѣ не имѣлъ власти законодательной, но въ силу обычая, 
въ важныхъ и экстренныхъ случаяхъ управленія и законода¬ 
тельства, былъ приглашаемъ назначенными къ тому сановни¬ 
ками подать свое мнѣніе; но зепаіиз сонзиіішн значитъ рѣ¬ 

шеніе сената, опять, конечно, изложенное письменно, имѣю¬ 
щее силу закона, если іпіегсеззіо народныхъ трибуновъ не 
сдѣлало его недѣйствительнымъ: если это случилось, то рѣше¬ 
ніе оставалось только зепаіиз аисіогііаз. Надобно, наконецъ, 



замѣтить, что сепать только въ такихъ случаяхъ приказывалъ 
сопки Пат составлять письменно (рсгесгіЬеге), когда онъ-—напр, 
въ вопросахъ высшей полиціи, финансовыхъ, о распредѣленіи 
провинцій—могъ въ силу обычая рѣшать дѣло самостоятельно. 

Это же надобно имѣть въ виду и о рѣдкомъ выраженіи: яенаіж 
(іесгеітші. Но словомъ бесгеішн назывались еще рѣшенія су¬ 

дебныхъ мѣстъ. Спеціальный терминъ для означенія объявленій 
и приказовъ отъ управленія по извѣстному вѣдомству есть 
ейісіит. РІеЪівсіЬит, рориіібсііит и роріхіі іиккшп, аЫаѣ. диззи, 

объясняется изъ § 80. Ві <|Ш8 ]щіс вепаіиз сопвиііо іпісгсевве- 

гіі, ксиаіиі ріэсеі тпаіт атіогіШет регвсгіЬі. Сіе. І)іѵ. 8, 

Я. КеврожШ Ня ех стсіогіШе зепаіт сопвиі. Ідѵ. 7, 31. Если 
извѣстное опредѣленіе сіе ВассІіапаІіЬиз у Ливія 39, 17 два 
раза наз. кепяіик сопеиНшп, а у Цицерона Ьеег. 2, о вепаіш 
аисіогііая. то Лнвій, какъ ему п слѣдовало, выставляетъ на 
видъ особенно понятіе государственнаго акта, а Цицеронъ 
только взглядъ высшаго собранія гражданъ. Кегріе ех еііісіо 
іщие ех бесгеіо ресиніаш сіерозііаш ІіаЬенС Сіе. Віѵ. 13, 

56. Босіеіаіет а Еотапіз ііа ѵоіеѣапі реіі, иі еа бе ге пиі- 
Іит зегіит рориЫ і'іегеі. Еіѵ. 45, 25. Регшсіояа еі іыіизіа 
рориіі щті (Іебслрвелші. Сіе. Ьец. 2, 5. 

82. Медпаге, ітрегаге, (Іотіпагі, еоЛсеге, іиЪеге, ргаеещ 

ргаешіеге, ргатреге, тапАаге. Кецпаге, отъ одного корня съ 
гереге, быть царямъ, властвовать по царски, а отсюда и ме¬ 

тафорически = «господствовать, играть главную роль» въ силу 
признаваемой всѣми въ предметѣ апеіогііаШ. Замѣтимъ, что 
не должно никогда говорить гецнагс рориіиш, іоггамі. но ге- 

цпаге съ обстоятельственными выраженіями мѣста, напр. Ео- 

тае, Ьіс, иЪі, или напр. іп Огаесіа, рег Ііаііаш, либо ігаре* 

гаге, или ітрегііаге напр. рориіів, либо гоцеге напр. гетпроЬ- 
Іісат, сіѵііаіез. Ітрегаге собств. значитъ сшп ішрегіо екве, 

ітрегіиш ЕаЬеге, отсюда впослѣдствіи — быть императоромъ. 

Потомъ это слово значитъ приказывать въ качествѣ сановники 
съ ітрегіиш—либо аііеиі аІіцикЗ (приказывать, представить. І 
выставить, выслать), либо съ (й или ассив. с. іпііп. раяяіі" 
Отсюда ітрегаге переносится и на другія отношенія, въ кото- 



10!) — 

рыхъ дѣйствуетъ роіевіаз одного надъ другимъ, а потомъ упо¬ 
требляется и метафорически, «обуздать», напр. сіоіогі, сирісіі- 
іаіі, кіЬі. Іпірегаіа і’асеге=подчиняться, покоряться. Ьопіі- 
пагі = бытъ йотіпщ, распоряжаться, господствовать, т. е. имѣть 
такую-же власть, какую имѣетъ, въ качествѣ сіотіш, раіег 
іатіііав надъ своимъ семействомъ и прислугой, съ іпіег аіицдой, 
іп аіігріегп, либо съ обстоятельствепными выраженіями мѣста, 
какъ гедпаге. Метафорически оно значитъ «господствовать 
неограниченно, властвовать», іп ге, іи аііриегп. Антитеза къ 
ге^пнге есть оЬесііге, оЬіеіпрегаге, къ ітрегаге —рагеге, къ 
(Іотіпагі —зегѵіге. Есіісеге значитъ дѣлать объявленіе въ ка¬ 
чествѣ правительственнаго органа, издавать эдиктъ. ІиЬеге 
говорится о народномъ собраніи; см. § 79. А вообще оно 
значитъ повелѣвать, приказывать, требовать на правахъ 
лица, имѣющаго апсІогіШеш М; оно слабѣе, чѣмъ ітре¬ 
гаге. но сильнѣе, чѣмъ го«аге. Ргаеевве, бытъ во главѣ, 

должно опираться на роіезіаз, либо ішрегіит, либо даже 
только на порученную или присвоенную аисіогііаз. Ргаезі- 
(Іеге у классическихъ писателей золотаго вѣка нигдѣ не зна¬ 
читъ только предсѣдательствовать, но вездѣ либо «.за¬ 

щищать», либо еще—но, впрочемъ, рѣже — руководить, на¬ 

правлять. Въ ргаееіреге, давать 'хорошій совѣтъ, наставленіе, 
■указаніе, наказъ, скрывается предположеніе, что у того, уиі 
ргаегіріі, взглядъ глубже. Маіиіаге зн. поручатъ, т. е. при¬ 
казывать либо просить кого-нпб., чтобъ онъ исполнилъ то или 
другое. Кошикш зеріеш еі ІгіціиЬа ашюз гедтѵіі.—Іп еуиі- 
ипп ѵепіш'іів пупа« (і, е. аиеіогіШе ѵаіез). Сіе. Еіѵ. 9, 
16. Л Цепи и ені тгхОт]ті хіѵ, іи цио ино гедпаЬ огаііо. Сіе. 
Ог. 37. Ітрегаге, роііеге, гедпаге, (Іотіпагі. Ісі. Вер. В, 12. 
Ітрегаге іѴишеиІиш, шііііек, ішѵез сіѵіІаІіЬиз. Саез. ВісШог 
ігіЬинщ ІиПіиші трегаѵіі, иі вагсшак іп ипцш соіуісі иііе- 
гепС I лѵ. 3, 28. А о трибунахъ военныхъ теперь можно было 
сказать: шірмчгЬанІ, иі—соцреегепіиг, но также и: кагсіпав 

‘) Поэтому )иааи зопаній а ех аиссогпаіе зеиаьиз въ сущности одно и то же. 

’) Это паз. большею частію ргаеѳззе. 
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сопреі. Ьпрсгаге 8ІЫ тахітит ітрегіит езі. 8еп. 8іЬі аіипі 
ргаевіаге диаітіз іогіинат раіі, диат аЪ Іііе рег сгисіаіит 
тіегі'іеі, іпіег диоз йоттагі сопзиеззеиі. Саез. Б. О. 2, 31. 
ГоЛипа іи отпі ге Аотіпаіиг. §я11. Ехегсііпі, сіавзі, иі'Ьі, 
ргоѵіпсіае. псігоііо ргаееж. Ѵоз, йіі раігіі, диі Ііиіс игЪі 
аТдие ішрегіо ргае$кШІ% Тезіог. Сіе. 8и1І. 31. АШ, иі игЬі 
ргашЛегепі, геііеіі. Біѵ. 22, 11. БгЪапів ргоезкіеге геЬиз. Саез. 
В. С. 1, 85. ТіЬегіив ргаезеоШ Аеііаеік Ішііз еі Тгоуашз Сіг- 
сепзіЬиз. биеі. ТіЬ. 6. ІиЬео раисіеге іе. Сіе. ШМхіІ Меш- 
тіиз ргаеіог, иі айеззеТ ѴаТініиз (Ііе Тгіеезіто. Сіе. Ѵаі. 14. 

Его ізіоз а риегіз сигаѵі, Йосиі, топиі, ргаесері (зс. ііе) 
зетрег, диае роіиі, отпіа. Тег. Асі. 5, 9, 6. Ѵоіизепо тап- 

(іаі, иі ехріогаіік опипЬиз геЬив а(1 зе диат ргітиіп геѵег- 
Шиг. Саез. В. С. 4, 11. 

83. Восеге, ейосеге, регйосеге. егиАіге,ргаесірсге. іпвігіиегъ, 

тадізіег, йосіог, ргаесеріог, раейадодиз, Шіегаіог. дгаттаіі- 

сиз. ІШегаіиз. (Іосіиз, егиМіиз, регііиз. дпагив, зсііиз. Ьосеге, 

учитъ, зн. сообщать кому-ниб. главныя понятія п практиче¬ 

скую ловкость (аониыаніе и умѣнье) по какой-ниб, части. Въ 
ейосеге къ предыдущему понятію прибавляется то, что обу¬ 

ченье произведено вполнѣ, съ начала до конца, во всѣхъ по¬ 

дробностяхъ. Но это слово употребляется не столько о предме¬ 

тахъ ученья систематическаго, сколько о приключеніяхъ и слу¬ 

чаяхъ житейскихъ. Нѣтъ этой односторонности въ репіосеге, 

учитъ полно и основательно. Ргаесірсге, толковать, внушатъ, 

наставтть, имѣетъ дѣло не съ систематической стороной 
преподаванія собственно, а должно сообщить только правша 
и принципы, которыми надобно руководствоваться при разра¬ 

боткѣ какого-виб. предмета. ІизІіШеге, наставлять. имѣетъ 
въ виду не теоретическую сторону учееія, какъ «Іосеге и рпе- 

сіреге, но практическое руководство и упражненіе. Объ этомъ 
словѣ и о едѣд. сличи § 121. Въ егшііге, наставлять, обра¬ 

зовывать, воспитывать, главная задача—невѣжество, темноту 
головы замѣнить пониманіемъ и умѣлостыо, грубость чувства 
нравствехвеннымъ благородствомъ (Ішшапііав). Кеіаіиш 1е»епІ, 

диів тиисаш йосиегіі Ерашіпошіат. Нер. ргаеі. Еов іііе 



ш 
ейосиегаі, дшіе (Іісі ѵеііеі. Саев. В. О. 7, 38. Вегиіп ѵагіеіаіе 
аісціе изи ірзо регйосіиз е$і. Сіе. ВаІЬ. 27. Наес іііііиг Іиа 
езі сіізсірііпа? 8іс Іи ітШиіз асіоіезсепіез? Сіе. Соеі. 17. 
Ніс оіппіЬиз (Іосігігііз Іііішп егийіѵіЬ. Кер. АН. 1. Киш ріа- 
ееі, сит (1е еіочиепііа ргаесіргаз, яІіг^иігі еііат сіе Іезіітопііз 
Дісешііз ігабеге? Сіе. Ог. 2, 11. Слита еще § 121. 
Лосіог, учитель, наз. человѣкъ, который систематическимъ 

преподаваніемъ сообщаетъ пониманіе и умѣнье по той или 
другой части, означенной родительнымъ падежомъ либо име¬ 
немъ прилагательнымъ. Ргаесеріог наз. учитель, если онъ вну¬ 
шеніемъ основаній, правилъ, совѣтовъ объясняетъ методъ, ко¬ 
торымъ пріобрѣтаются свѣдѣнія по какой-ниб. части, усвои- 
вается извѣстная наука, искусство, спеціальность. Въ Лосіог 
отличительный признакъ—поучительность предмета, въ ргае¬ 
серіог методичность руководства; въ піанізіег ') главный приз¬ 
накъ тотъ, что учитель или вообще, или въ извѣстномъ отно¬ 
шеніи есть старшій, руководитель, вождь. Восіог долженъ 
имѣть (Іосігіішш, ргаесеріог ргшіепііат и изиш, тащзіег 
аиеіогііаіет. РаесЬщоциз, -х'.оаумубс, рабъ, который долженъ 
былъ водить дѣтей господина въ школу и изъ школы и вообще 
смотрѣть за ними. Ьіііегаіог занимался начальнымъ обученіемъ, 
а высшій курсъ ученія—объясненіе писателей, упражненія въ 
сочиненіи и т. д.—велъ дгаттаИсиз, ураааат'.хбс, или Ііііега- 

Іиз,—слово, означающее и вообще ученаго филолога и исто¬ 
рика. Но (Іосіиз зн. не просто ученый, но научно, высоко 
образованный■ Тоже значитъ и епиіііиз; одиночно это слово 
зн. еще и опытный, развитый практикой по какой-ниб. части, 
а оба эти слова вмѣстѣ всегда выставляютъ на видъ противо¬ 
положность съ пкііз, человѣкомъ темнымъ, профаномъ. Регііиз, 
опытный, искусный, ѵмѣдый, наз. тотъ, кто пріобрѣлъ свѣ¬ 
дѣнія но какой-ппб. части изи, т. е. опытомъ въ дѣлѣ или раз¬ 
работкой предмета. Впрочемъ это слово употребляется и без¬ 
относительно, т. е. безъ опредѣленнаго дополненія. Оліагиз 

‘3 Отъ одного кория съ шациик, шаучшань, слѣ і. пожалуй — стар¬ 

шина, какъ ш&зізіег ециііиіі;. рориіі. 
*) Сличи Верш'арди, Кош. ІЛи. СісвеЬ. Апшегк. 26. 
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наз. тотъ, кто знающъ въ какомъ ниб. дѣлѣ,—все равно, опы¬ 

томъ ли онъ достигъ того, или какъ-ниб. иначе. Бсііив, умный, 

въ золотомъ вѣкѣ встрѣчается главнымъ образомъ въ выра¬ 

женіи 8с)Шні езі іНшІ, наир. Са{опІ8= умно, мѣтко то словцо 
Катона. Напротивъ, регііиз п цнагив въ золотомъ вѣкѣ о ве¬ 
щахъ, въ смыслѣ страдат., не встрѣчаются, но сіосіиз, а оеобщ| 

егисійиз о вещахъ говорится весьма часто. Коп іііа соніешпо, 

ерше Огаесі (Іісеікіі агШ’ісез гісіосіогез геіщисгіті. Сіе. Ог. ], 

6. ШіеСогісиз сіосіог. ІЬііІ. 19 Ѵеіиз с)шс!ет Ша (Іосігіпа еаііеш 
ѵійеіиг еі гесіе іасіегкіі еѣ Ьене сіісешіі тадЫга, педие <]іь- 
диисіі ііосіогев, еей іісіет егапі ѵіѵепбі ргаесеріогев ас сіісешіі. 
ІЬісЗ. 3, 15. Іи Іюс §енеге риеп арий тадЫгов ехегсепіиг 
отлез. ІІжІ. 1, 57. Ноз асі тадізігов зі диа іе Гогіина, СаЦ 
сит І8іа паіига Йеіиііввеі, пои іи диійет ѵіг теііог еззез пес 
1'огііог пес іетрегапііог пес рвііог, зесі раиііо асі ІепіМет 
ргорепйіог. И. Миг. 31. Тиа поЬіШаз ІіотіпіЪиз Шіегаік еі 
І1І8СОГІСІ8 е§1 поііог, рориіо ѵего оЬзсигіог. ІЬій. 7. Наес арий 
йосіов ветійосіин ірве регсигго. И. Ог. 2, 43. Восіиз ѵіг еі 
Ѳгаесіз Ііиегіз егшіііт. И. Вгиі. 30. Ерісигиз поп ваіів ро- 

Іііив еві ііз агііЬив, диав диі іепепі, етсіііі арреііапіиг. Сіе. 

Ип. 1, 7. А рцегів епміііі агйЬиз тіШіае іоі виЪасіі аідие, 

сіигаіі Ьеііів. Ілѵ. 42, 52. Егийііа еіѵііаз, егийііае аигев, еги- 

Йііа огаііо. Саііісіі Ііошінез еірегііг. Сіе. Примѣры на регііиз 
и §пагив с. цешѣ см. въ грамматикахъ, 
Примѣтніе. Для выраженія понятія: начальный учитель, го¬ 

дится ііііегаіог, но въ смыслѣ «учитель» для выраженія вообще 
состоянія, званія, надобно употреблять описаніе изъ сіосеге , 

или шзШпеге (риегов, айоіевсепіиіов) асі Іщшапііаіет. 

84. Ііисііз, сгѵЛііз, ійіоіа, ітрегііт, Ідпагт, іжгийііш. 

Кийів зн. грубый, дикій, т. е. что-ниб. въ томъ видѣ, какъ 
оно вышло изъ рукъ природы, а 2) говорится о людяхъ, и къ 
этомъ случаѣ обыкновенно съ родительнымъ над. либо съ іи 
с. &Ы. —незнающій, жумѣлый, профанъ въ чемъ-нибудь. Сги- 
йив 1) въ рѣчи о пищѣ а) нсѳскшѣвшій, Ъ) несварежый, 

*) Собств. егшііив, отъ сгиог, слѣд перионач. гон. о мясѣ съ кровью, сы¬ 

ромъ мясѣ. 



2) о плодахъ—(солнцемъ) недоведенный до зрѣлости, незрѣлый, 

и 3) о людяхъ—человѣкъ, разстроившій себѣ желудокъ, а у 
поэтовъ употребляется часто въ смыслѣ гибія. Ібіоіа, ісиотг.с,, че¬ 
ловѣкъ изъ черни, толпы, простецъ,—человѣкъ, совершенно тем¬ 

ный. Ігпрегііиз и остальныя слова объясняются изъ § 83. Аез 
пкіе. Моіез гибія о хаосѣ у Овидія. Рапа гибіз. Кибіз Огаеса- 
П1П1 Ііііегагит. Кибіз гегит отпіит, гибіз іп ге риЫіса, г. іп 
]иге сіѵііі. Сіе. Сгиба ехіа, сгиба рота. Сгийг розігібіе ее 
питч іп§иг"ііапі. Сіе. Гін. 2, 8.1п Неі засгагіо егапі зі§па 
риІсЬеггіша циаШюг, диае еііат ійіоіаз беіесіаге роззепі. 
Сіе. Ѵегг. 4, 2. 

85. Вотіпт, Ііегиз. Юотіпиз, собств. хозяинъ дома и не¬ 
ограниченный владыка живущаго въ домѣ семейства и при¬ 
слуги, потомъ зн. всякій неограниченный владыка; но ііегиз 
наз. господинъ только въ отличіе отъ рабовъ. АебШсіі боші- 
1Ш8. Сіе. N. Б. 1, 26. Отпіит цепііит ботіпиз. Іб. Ріанс. 4. 
ЕЬо, диаезо, Іаибаз зегѵоз, циі Него я і'аііипі? Тег. НеаіЦ. 3, 

3, 26. 
86. Ратиіиз, тіпЫег, айтіпЫвг, асірііог, атіеиз, зегѵиз, 

риег, гегпа, ѵетасиіиз, тапсіріит, апсШа, аррагііог, зіаіог, 

посетив, Іісіог, ѵіаіог, ваіеііев, зііраіог. 

Ратиіиз собств. = зегѵиз, но означаетъ раба не въ смыслѣ 
зегѵиз, въ законныхъ или, лучше, въ безправныхъ отноше¬ 
ніяхъ его къ господину, а только въ отношеніи подчинен¬ 

ности господину, слѣд. —слуга, а іатиіа будетъ = служанка, 

п оба слова употребляются, какъ и русскія: слуга, рабъ, раба, 

н въ переносномъ смыслѣ, о другихъ подобныхъ отноше¬ 
ніяхъ; но зегѵиз п зегѵа такъ не употребляются. Міпізіег, 
отъ ішшиз, наз. свободное лицо, которое состоитъ у другаго 
какъ-бы подъ рукою и старается исполнять порученія и жела¬ 

нія другаго, слѣд, слуга, орудіе, подчиненный, работникъ, посред¬ 
никъ, довѣренное лицо, уполномоченный,—смотря по обстоятель¬ 
ствамъ дѣла. Абшіиізіег, въ сущности то же самое, но только 
указываетъ на особенно близкія отношенія. Міпізіег и абші- 
иізіег подчинены своею личностью п служатъ именно ею, но 
абіиіог наз. человѣкъ, который ободряетъ и подкрѣпляетъ 

8 
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другаго всѣмъ своимъ состояніемъ и всѣми своими средствам!; 

но лично стоитъ на равной ногѣ съ тѣмъ. Апи'сиа, другъ, въ 

соединеніи съ генія ргіпсірія, часто получаетъ значеніе «лн- 

нистръ». Ѵетмя ') назывался рабъ, родившійся дома, въ домі. 
господина. Мппсірпт назывался рабъ въ томъ смыслѣ, что 
онъ по закону дѣлился только какъ вещь, которую сіотіишр 
какъ свою собственность, подобно всякой другой вещи, могъ 
продать, купить, оставить въ наслѣдство. Риег было ласковое 
названіе рабу всякаго возраста, но особенно такъ назывались 
рабы, которые прислуживали за столомъ, скороходы, письмо¬ 

носцы. АнсіНа, служанка, раба, въ золотомъ вѣкѣ было обы-1 

кновевлой формой женскаго рода отъ вегѵив, іапшіив, риег. 

Негія іи (отиіоё агІІііЬешк ваеѵШа евк, ві аІІіег іепегі лов 
ро.чвшіі. Сіе. 06’. 2, 7. Седлш ттЫгі та^івігаіив віті. И. 

Сіиепі. 53. МіпЫег ѵоіиИ риег Гаіегпі т§ег тіііі саіісев. 

Саі 27. 2. АЬ атіеів пои (ІеЬев ровіиіаге, иі аиі ІіЫсІііш 
тіпЫгі аиі аЩиіош віпі ай пуигіаш. Сіе. ЪаеІ. 10. МиКае 
вин! агіев ехітіае ІнйІатЗі ѵігіиіів аЛтіпЫгт сошііевгри^ И| 

Маи. 13. ТітагсЬійев егаі оЛтіпЫег іеііив сиршііаішп. Сіе! 

Ѵегг. 2, 64. Роавійеі еа тапсіріа Ашупіав. І<]. Ріасс. 32<$1 

Ѵеніі апсШатт риегогищие сошііаіи. 1(3. МП. 10. 

Состояли еще при правительственныхъ лидахъ на службѣ; 

1) аррагіѣогев, т,-е. диі аррагепі еі ргаевѣо випі а<3 оЪее 
рикш, слѣд. всякіе должностные прислужники сановниковъ, быв¬ 

шіе при шхъ писцами, переводчиками, герольдами, послан* 

цами. ■) Бо особенно на виду были между ними 2) вШогев, 

состоявшіе главнымъ образомъ на посылкахъ, разсыльные, 3) Ііс- 

іогев ')съ іазсев въ рукахъ: они ходили при ге^ев, а внослѣд- 

ствіп при та«'І8Ігаііі8 ша]огев и при всѣхъ сановникахъ, обле¬ 

ченныхъ ішрегіо, и ходили для очищенія имъ дороги въ толпѣ 

’) Отсюда прямо ѵегиасиіив „туземный, отечественный, домашній", то же, 

что йотевіісив. 

-) Да иг. ЬуД. (іе Мац. 1, 44 ничего не говоритъ о томъ, что аррагііогеэ ѵ 
были спеціально яри Ігіішпі рі.: онъ говоритъ только о дѵзрояюі, аіхітса. 

!) Отъ Ііцаге, ее. а і раіит, для того что-би сѣчь (ѵігцізі, а потомъ сЬинрой 
отрубать голову. 



■и для исполненія ихъ приказаній. ’) 4) хіаіогез, состоявшіе 
при сеизогев, ігіЬшп ріеѣіа, аейііеь рІеЪік. циаевіот таѣкві, 
при когортахъ не состояли Іісіогея, а также и при тѣхъ таа- 
цівѣгаѣпя, при которыхъ Іісіогеа состояли, слѣд. вмѣстѣ съ 
послѣдними, для того что-оы созывать сенатъ, посылать по¬ 
вѣстки о явкѣ въ судъ, производитъ аресты ит. п.,5) ассеші, 
пристава, для того чтобы вызывать тяжущихся, охранять по¬ 
рядокъ во время засѣданій и т. п., а также и вообще служи¬ 
тели при таіііяігаіиа шіпогеа, не имѣвшіе іавсез, для испол¬ 
ненія ихъ приказаній. ‘Тиш а/ррагііог, ратѵа тегсейе соийис- 
інй, сіе агаіогшп Ъопіз ргаейаЪііиг. Сіе. Ѵегг. В, 78. гдѣ 
разумѣется всгіЪа. Ъіііегаз а Іе інііп віаіог іииь геМійй. Сіе. 
Г)іѵ. 2, 17. Кес сѴісШогів пес аррапіоггт ерш ѵох аийіе- 
Ъаіиг, а немного потомъ: Керепіе вігерііиз аніе сигіага Іісіо- 

ггт (йісіаіогіз) яшнтоѵепѣгага (для того чтобы очистить мѣ¬ 
сто диктатору) аийііиг. Ііѵ. 8. 33. А ѵіііа іи яепаіитп агеек- 
веЪапѣиг, ех фіо, рні еоз аѵееззеЪапІ, ѵіаіош йіеіі винѣ. Сіе. 
8еп. 16. Айоіеясепіез поЬіІей зіаЪапѣ нііііі сесіепіев ѵіаіогг 
(Ѵоіегоиіа ігіЬипі рІ.Ѵ Ілѵ. 2, 56. ТеШих Іиіп ассешт Кегопі 
і'иіі. Сіе. Ѵеіт. 1, 28. 

Баіеііііез наз. вооруженные тѣлохранители у восточныхъ го¬ 
сударей и всякихъ властелиновъ, охранявшіе ихъ особу и испол¬ 
нявшіе ихъ приказанія сейчасъ на мѣстѣ, а отсюда потомъ 
метаф. наемныя, вооруженныя шайки отдѣльныхъ римскихъ 
внятныхъ лицъ, исполнявшія ихъ приказанія о разрушеніи и 
насиліи. Бііраіог чей-нибудь наз. тотъ, кто постоянно прово¬ 
жаетъ другаго въ качествѣ спзіов согрогіз. Но это слово не 
употреблялось метафорически и никогда не имѣло ненавистнаго 
смысла слова ваіеііев. ЗаіеІІііев Мейі еі Ае§ургіі Раизашат 
вс^иеЬапІиг. Кер. Ране. 3. О. Маіііпа аисіасіае заіеііез аЦие 
аііийшаіег ѣиае. Сіе. Саі. 1, 3. Аіехапсіег Рііегаеия ргаешіі- 
іеЬаі сіе зіграіогіЬт зиів. Сіе. (Ж 2, 7. 

87. Вегѵіге, ттЫгаге, пррагеге, іпзегѵіге. Бегѵіге значитъ 
1) съ зегѵіініеш или безъ этого слова быть рабомъ, 2) въ 

’) Объ игомъ о о слѣдующихъ см. Древности. 

8* 
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оборотѣ аіісиі или арий аіідиеш, «служить съ покорностью и- 
усердіемъ раба», Ь) въ оборотѣ аіісиі геі, усиленное рагегв, 
съ усердіемъ и подчиненностью раба направлять свои дѣйствіи 
къ сохраненію, полученію, отъисканію какой-ниб. вещи или къ 
правильному ея употребленію и разработкѣ. Къ вегѵіге весьма 
близко подходитъ іпкегѵіге 1) аіісиі —■ выказывать свою услуж¬ 

ливость и угодливость кому-нибудь, 2) аіісиі геі = быть оза- 

бочену или заняту чѣмъ-ннб., не сводить глазъ съ чего-нибудь. 

Міиізігаге, аіісиі аіицш], подносить, доставлять, доставать что- 
ниб. кому-нибудь нъ качествѣ тіиівігі или іатцН. Аррагете 
аіісиі = служить кому-ниб. въ качествѣ аррагііогів. вепіге 

аигіЬш аіісщив, сошгиобо, сирійііаіі, Іаисіі, ^Іогіае, іегарогі, 
А дио ріигітит зрегапі, еі роііззітит ітегѵіипі. Сіе. ОЙ'. 1, 
15. Тиш ІюпогіЬив ітегъіѵе соері. ІЬМ. 2, 1. Росиіа тіпі- 

зігаге аіісиі. Сіе. Агсіепіез Гасев ііігііз СІосШшів раепе ірве 
соішіі тіпЫгаЬав. И. Рів. 11. Ѵоіего диаііиог еі ѵщіпііііс- 

іогев аіі сонвиШлів аррагеге. Ьіѵ. 2, 55. Но Хер. Еиш. 13 

употреблено оно о службѣ Эвмена въ качествѣ секретаря или 
министра. 

87 1). Огдм, соііедітг, Іосиз. ОгсЗо паз. состояніе или зва¬ 

ніе въ смыслѣ политическаго класса или корпораціи, и взято 
съ огбіиев ін асіе солдатъ. Носив ваз. состояніе или званіе 
со стороны знатности либо незнатности, но главнымъ образомъ 
говорится о состояніи, къ которому лицо принадлежитъ по 
происхожденію. Поэтому говорится огбо вепаіогіив, едиезіег, ! 

оічіо ІіЬегііпогиш, о. риЫісапогиш, агаіогиш, тегсаіогшп, 

всгіЬагат, также огбо атріівкітив=кепаіогіив, но Іосив кит- 

шив, поЬШв, поЬіІіввітив, гаебіоегів, Ііитііів, іпіішив '). О кор¬ 

пораціяхъ чиновниковъ, жрецовъ, художниковъ и ремесленни¬ 
ковъ опіо не употребляется, а говорится объ нихъ еоііе^іиш, 

напр. ігіЬшшгиш рі., ропШісшн, іиЬгиш сіе. 
88. ЫЬегіиз, ІгЬегіішз. ІіЬегіив зн. отпущенникъ въ отно¬ 

шеніи къ господину, <ріі шапи іпівіі, а ИЬегіінив въ отношев» ; 

‘і Если говорится Іо сив вепаІогшБ, 1, іаЪгиіп, 1. всгіЬагиш, то этнмг огй&- 

чается состояніе со стороны политическаго или общественнаго его значеніе 
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къ политическому состоянію, въ которое отпущенникъ посту¬ 
паетъ, въ отличіе отъ вегѵі и отъ ігщепні и поЫІеа. При 1і- 
Ьеііик помянутое отношеніе означается родительнымъ паде- 
жемъ либо мѣстоименіемъ прилагат. Рііаесігия Лицивіі ІгЪегіт. 

ЫЪегіив гоеия. Гесі ех вегѵо, иі еявев МЪегЫз тпіЪі, Тег. 
Ашіг. 1, 1, 10. СігассЬиз ИЬегЫпоа іп игЪаиаз ігіЬиз Ігапзін- 
Ііі. Сіе. Ог. 1, 9. 

89. ІлЬег, ІіЪегаге, ѵітігсаге, Іеѵаге, ітптпіз, ІіЬегаІів, Іі- 

Ъегі, гп/'апіее, (атііш, іпдепииз, депегозт, поЫІгз, раігісіиз, 
раігез, зепаіогез, ІіЪегіаз, Нсепііа, ітттііаз, ІіЬегаіііт. ІіЬег, 
свободный, означаетъ указанное въ законѣ отличіе отъ вегѵиз, 
а еще—съ аЬ или однимъ аЫяі.—свободу и независимость отъ 
предмета, означеннаго творительнымъ падежемъ. Если гово¬ 
рится о вещи, то ІіЬег означаетъ 1) то, что не связано ни¬ 
какими внѣшними ограниченіями, а потомъ 2) то, чт5 происхо¬ 
дитъ отъ созвавія свободнымъ лицомъ своего состоянія, не 
подчиняется никакимъ ограниченіямъ, недостойнымъ лица сво¬ 
боднаго. Дать рабу свободу, отпуститъ его на волю, наз., 
со стороны господина, пшш тіМеге кегѵпт. иначе ІіЬегаге, 
ИЬегІаіеш сіаге вегѵо, но сдѣлать свободнымъ цѣлый народъ, 
страну, область, городъ, наз. ІіЬегаге, іп ИЬегШеш ѵішіісаге. 
Потомъ ІіЬегаге съ аЫаі. либо съ аЬ и аЫаі. значитъ осво¬ 

бодитъ кого-ниб. отъ того или другаго его недостатка, а ѵіп- 
(Іісаге а ге зн. предохранитъ, охранитъ отъ того или дру¬ 
гаго грозившаго недостатка. Ееѵаге, собств облегчать, потомъ 
(съ аЬіаС) значитъ освободить отъ чего-ниб. такого, чтб да¬ 

витъ какъ бремя. Если вадобно выразить свободу отъ личныхъ 
или другихъ государственныхъ повинностей, то гов. іппшшіз; 
если освобожденіе касается въ частности одной повинности, 
то употребляется это слово съ аЬ или аЫаі ІлЬегаІів, въ рѣчи 
о лицахъ, означаетъ того, кто держитъ себя такъ, какъ дол¬ 
женъ держать себя Іюшо ІіЬег, Ь. іпщчшив; Ь) если рѣчь о 
вещи, то оно зн. совершенно приличный лицу, называющемуся 
Ьоюо ІіЬег, Ь. іпценииз. Слита еще § 509, Нужныя для этого 
качества, характеръ, паз. НЬетІав, (отъ которой отличается 
Іісепііа, необузданность, своеволіе, разнузданность), а также 



іпітшіііав и ІіЬегаШаз. Іиге сіѵііі, г^иі еЫ таіге ІіЪега, ІіЬег 
е$1. Сіе. N. В. В, 18. ІАЬегит агЫІгішп, ІіЪега тпагк]аіа = 
неограниченное полномочіе. ЫЪегат ѵосет пііііеге или егіеге 
(сказать прямое словцо;. Ыѵ. Аціі гттипев ас ІіЪегі. Сіе. 
ЫЬег аЬ опші аюіевіія, ошлі теіи. 18, Бегѵов отлез риЬе- 
гее ІіЪееаѵегипі. Саее. В. С. 3, 9. Еоз зегѵов СІосНиз таж 
тіаіі. Сіе. МП. 22. 8сьеѵао, зегѵо (^. Сгоіоліз, ІіЪегі ав йак 
еві. И. Каілг. І’егсІ. 11. ЫЪегаге раігіаш а зегѵііиіе, игЬет 
оЬзігііоме. ОаШаш іп ЫЪегІаІет ѵтйісаге. ЫЪегаге аііциет 
сиіра, піеіи, регіеиіо. Йаріепііа ноз а ІіЬніітті ітреіи еі а 
Гопішішиш іеггоге ѵіпйісаі. Сіе. і’іп. 1, 14. Ьаіяіот еогит 
(вс. огаіогит) аЬ оЫіѵіоне Іютшит аЦие а вііенііо ѵіпсіісаѣо. 
Ы. Ог. 2, 2. Іттшіз тіШіа. Ьіѵ. N04116 йаріепіів екі—пес 
иЬегаІів сипі ішригіз аіцие іпшшііішз аііѵегзагііз (Іесегіаге. 

Сіе. Кер. 1, 0. Мевв ІіЪегаІіз, агіез МЪегаІев. Сіе. Ретіпае 
уат опшіипі гегит ЫЪегІаІет, ішіно Ысепііат, зі ѵега сіісеге 
ѵоіишиз, (іевісіегапС Ьіѵ. 34, 2. 

Но ІіЪегі, свободные люди, означало спеціально свободныхъ 
членовъ данной іатіііае, т. е. всѣхъ домашнихъ, состоящихъ 
подъ руной у какого-ниб. (Іотіниз. Отдѣльное дитя, которое 
еще не умѣетъ говорить или вообще очень мало, наз. ііііаиз; 

если оно доходило до лѣтъ отрочества, то называли его риег 
(сличи § 80) или риеііа. Но іагаіііа называлась еще и въ 
частности находящаяся йодъ рукой у (іопшшз прислуга, рабы. 

Пойтому, если нужно выразить понятіе «семейство, домъ» въ 
нашемъ смыслѣ = жена и дѣти, то надобно сказать іиі, шеі. 
СіЬег будетъ и отпущенникъ, но ііщепішз только родив¬ 

шійся отъ свободныхъ родителей и Ъ) тотъ, кто ведетъ себа 
такъ, какъ слѣдуетъ свободнорожденному. Ьъ рѣчи о вещи 
ііщенииз наз. то, что вполнѣ прилично человѣку свободно-рок- 

дениому. Яоіііів ’2) наз. человѣкъ, принадлежащій къ кругу 
ши классу тѣхъ, чьи отцы и дѣды бывали въ пищівігаіиз си- 

•) Отъ вено, стар, форма = ёі^по. 

г) Отъ корня, которий въ поьсо; поэтому поЬіІів н не имѣетъ зиачеві» 

нравственнаго, которое есть въ іпрениш, уепеювиа, ІіЬег, ИЬегаІЬ. 
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гиіея з. ппуогея, и которые, въ знакъ этого, имѣли диз іша- 
щппгп, слѣд. знатный, (благородный,родовитый), ставшій та¬ 
кимъ по заслугамъ предковъ. Но раігісіш наз. человѣкъ, при¬ 
надлежащій къ такимъ родамъ или семействамъ, которые вплоть 
до Іех Ілсіпіа одни владѣли правомъ на та§І8ігаіиз сигціез и 
засегйоііа,—все равно, умѣли ли они воспользоваться черезъ 
заслуги этимъ правомъ и послѣ того Іех, либо не умѣли. По¬ 
этому раігніиз только тогда былъ и поЪіІіа, когда члены его 
дома и послѣ Іех Ілсіпіа бывали въ курульныхъ должностяхъ, 
а поЪШз только тогда былъ и раігісіиз, когда онъ происхо¬ 
дилъ изъ древнихъ родовъ, бывшихъ съ привилегіями и прежде 
выхода означеннаго Іедів Еісіпіае. Если плебей, какъ напр. 
Катонъ Старшій, Марій, Цицеронъ, такъ хорошо успѣвалъ 
поставить себя, что ему поручали исправлять та§і8ігаіиз сн- 
т1е8, то онъ назывался Ьото поѵиз; при этомъ онъ посту¬ 
палъ въ классъ поЪіІез. ХоЬіІіз и раігісіиз понятія политиче¬ 
скія, но дч'пегозиз, угѵѵаі**;, хотя первонач. также человѣкъ 
благороднаго, г.-е. знатнаго рода, но въ обыкновенномъ языкѣ 
говорится въ смыслѣ нравственномъ и означаетъ человѣка съ 
природнымъ благороднымъ сердцет, урожденнаго джентльмена, 

и Ь) дѣло, свойственное, приличное такому человѣку. Ііще- 
ішіі8 гов. въ отличіе отъ зегѵиз, зегѵіііз, ІіЬегаІіз отъ зоі'Ді- 
Диз, (;епегозиз отъ ѵаіро, ѵиірагіз, изііаіиз, сопшшпіз. Отсюда 
понятно значеніе существительныхъ: ін°епшіаз, о-епегозііаз, 
моЫІііаз; только о поЬіІііаз надобно еще замѣтить, что оно 
значитъ и знать = кругъ ноЬіІез. Ошніз іпдепиогит Ьошшшп 
абезі шиШіиДи. Сіе. Саі. 4, 7. Арегіе оДіззе та^із іпдепиі 
езі, циат ІѴопіе оссиііаге зепіепііаш. ІД, Еаеі. 18. ѴіДешиз, 
цианіа ьіі іи іпѵііііа арші (цзозііат Ііоштез поЬІІез поѵогит 
Іюшіпиш ѵігіиз еі інДизігіа. Сіе. Ѵегг. 5, 72. ШЫЫ Іосо па- 
іиз.—Зишіз, пізі циі раігісіиз зіі, пешіпеш Ьопо еззе §епеге 
ітіиш. 1(1. Миг. 7. Оіепегоза ас поЫІіз ѵігр'о. Сіе. Руггішз 
гех детгозиз ас роіепз. Сіе. Ы пасига ірза еі фіаеДат дет- 

гоза ѵігіиз зіаііш гезриіі. ІД. Тизс. 2, 6. 
Члены сената, составлявшаго знштиш соіізіііит сіѵііаііз, 

назывались зенаіогез, и вслѣдъ за выходомъ Іех Ьісіпіа Де сопзи- 
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Іаіп составили особенное сословіе въ государствѣ, въ отличіе 
отъ есрпЧев и рІеЬв. Въ массѣ, именно въ обращеніи рѣчи кг 
нимъ іраігез сошсгіріі) назывались они еще раігек, но обг 
отдѣльномъ членѣ сената никогда не говорилось раіег, а толь¬ 
ко Бенйіог, шш8 е ргіІгіЬшз, е раігшп шішего. О тешЬгиш 5 
наіиз не можетъ бытъ и рѣчи. 

90. Риег, аМезсет, щѵепіз, аЛиІіиз, риЬев, ерііеЬиз. По 
Баррону, — Сеызог. йе йіе наіаіі, 14, Римлянинъ назывался 
риег до 15 лѣтъ, айоіевеепн съ 15 до 50 лѣтъ, ^иѵешй съ 30 
лѣтъ до 45, съ 45 до 60 лѣтъ зепіог, а съ 60 лѣтъ 8епех. 
Однакожъ часто названія риег, асЫевсеив и дгіѵепів не огра¬ 
ничивались помянутыми предѣлами, а именно, риег часто — 
молодой человѣкъ, асЫевсепз = юноша, подростокъ, ^иѵепІБ — 
человѣкъ крѣпкій, здоровякъ, отборный, бравый молодецъ. 

Асіиіиш значитъ взрослый; риЬев возмужалый, совершеннолѣт¬ 
ній, отсюда способный носить оружіе. ЕрііеЬиз, Щ-фос,, коло¬ 

дой человѣкъ отъ 18 до 20 лѣтъ, говорится только о Грекахъ. 
Наконецъ, хотя говорили а риего, а риегіз, однакожь никогда 
аЬ айоіезсепіе или а ]иѵене, но, въ смыслѣ этого, аЬ іпешііе 
аеіаіе, аЬ іпіііо аеіаііз '). Риег, ргіизриапі риЪез екзеі, ѵіші 
ери!І8(|ие оЬгиеЬаіиг. Кер. Гііои. 4. Айоіезсепіів езі шгуогея 
иаіи ѵегегі. Сіе. (Ж 1, 34. ІІеріі риѵепев оііит сопѵіѵіів іеге- 
ЬанС Ілѵ. 1, 57. ГЛонузіиз а йІіаЬиз зиіз, с/иит ]аш еззепі 
асіиііае (стали взрослыми дѣвушками!, і'еггшп гетоѵіі. Сіе. Тивс. 
5, 20. РозЦиаш еркеіив і'асіиз ей, раіаейге орегат баге 
соеріі. Иер, Ерат. 2. 

91. Айорііо, аггодаНо. По ОеП. N. А. 5, 19, аііорііо назы¬ 
валось такое усыновленіе, по которому человѣкъ изъ рвігіа 
роіезіаз своего, еще живого, кровнаго или природнаго отца, 

по законному акту претора, поступалъ въ роіевіаз другаго ли¬ 
ца и становился сыномъ послѣдняго со всѣми правами и обязан¬ 
ностями сына по крови. Если уже совершеннолѣтній изъ-подъ 
власти отца былъ принимаемъ вмѣсто сына, то для этого требо¬ 
валось аггораііо соіпііііз сигіаіів. 

') Сличи Зейфф. Сіе. І,ае\. р. 230. 
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92. Ѵіг, Ьото, тогіаШ, таз, сопуих, тагііш, раіег {атіііаз, 
таіег /атіііаз, гіхог, тиііег, /етіпа, тагііа, таігопа. Ѵіг 
значитъ мужъ въ отличіе отъ риег, мущииа въ отличіе отъ 
тшіііег, Гегпіпа со стороны физическаго и нравственнаго пре¬ 
восходства, а поэтому выражаетъ—между прочимъ—твердость 
характера, нравственное благородство и энергію, серьезность, 
степенность въ рѣчахъ и поступкахъ. Рѣдко ѵіг значитъ еще 
мужъ въ отличіе отъ нхог, жены; а обыкновенно о мущинѣ 
въ этомъ смыслѣ, даже и о богахъ, говорится шагіѣиз, мужъ, 
супругъ, а женской формой къ этому слову, даже и о богиняхъ, 
употреблялось обыкновенно нхог. Въ отношеніи къ прочимъ 
домашнимъ тагііиз илн ѵіг называется раіег іатіііае, а нхог 
таіег Гатіііая. Со стороны пола женщина наз. і'ешіпа, а му- 
щина так, и употребляются оба эти слова о людяхъ, богахъ п 
звѣряхъ, т.-е. и въ смыслѣ словъ: самецъ, самка, употребляе¬ 
мыхъ въ рѣчи о звѣряхъ. И соіунх, супругъ, супруга, мужъ, 
жена, употреблялось одинаково и о богахъ, и о людяхъ, а у 
поэтовъ и о звѣряхъ: этимъ словомъ обозначалась связь другъ 
съ другомъ, принадлежность другъ-другу по браку. Решіпа вы¬ 
ражаетъ отличіе отъ ѵіг или гат§ съ физической стороны, а сло¬ 
вомъ тиііег въ отношеніи къ ѵіг выставляется на первый планъ, 
вмѣстѣ съ физическимъ, еще п нравственное отлпчіе: тиііег наз 
женщина въ смыслѣ жепстй натуры, и разумѣется существо, 
отъ природы въ такой же степени лишенное физическихъ силъ 
мущины какъ и твердости, энергіи, серьезности, степенности 
его характера. Поэтому это слово и употребляется о женщи¬ 
нахъ—людяхъ, незамужнихъ и замужнихъ, но никогда о боги¬ 
няхъ; точно также только о людяхъ говорится и таігопа, дама, 
почетное названіе замужней■ женщины всякихъ лѣтъ, въ отли¬ 
чіе отъ ѵіплпей и женщинъ низшаго круга.—Какъ аѵФрожос 
относится къ аѵг-р, такъ Іюню къ ѵіг. Именно ѣошо ') наз. 
человѣкъ вообще, въ отличіе отъ Ьгиіа апішаііа и ішіаогіаіез 
сШ, потомъ извѣстное лицо, личность, т.-е. человѣкъ со всѣмп 
его сторонами, каковъ весь онъ сталъ отъ природы и обстоя- 

'•) Нота въ отличіе отъ другихъ Ііошіпез часто = .іи но, личность. 
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тельствъ, слѣд. выше или ниже по своимъ дарованіямъ, луч¬ 
ше или хуже по наклонно стамъ, тверже или слабѣе по харак¬ 
теру въ борьбѣ съ природой и обстоятельствами, а, наконецъ, 
п со стороны положенія, въ которое его поставило счастье 
или несчастье. Яоіио значитъ и «смертный», какъ скоро это¬ 
му слову не придается особеннаго вѣса: въ случаѣ особаго 
вѣса надобно говорить тогЫіз Іюню. Но во множественномъ 
числѣ шогіаіев съ отпев, ишШ, ріегнріе, еинсіі часто го¬ 
ворится безъ всякаго особеннаго вѣса, просто вмѣсто іюгаі- 
нее. I"*0Н8 Пег ІювііЬнв йейіі, пі шш8 ѵіг іпіввеі, Ногаііид 
Сосіек. Ілѵ. 2, 10. Кесріігея Іи, иі тагНив вів циана оріішзе, 
Ьаес, иі диат орііто ѵіго пиріа еіЬ. Сіе. Інѵепі. 1, 31. Ра 
ігев іашіііак пошіе оріаіівзішит кіЪі риіані езве ІШов виоь 
геі і'ашіііагі шахііпе вегѵіге? И. Ашег. 15. ІлсеЬаі тапегеш 
раігіа, сиш тоге, сит ІіЪегів. ІЙ. Об'. 8, 27. Реіиіаніег і’асі- 
ишБ, еі шаігеш іашіИав весив, ціши таігопагтп вансіііж 
ровіиіаі, ноттатив. И. Соеі. 13. Еі шаг ев йеоз еі Іетіпаз 
евве йісііів. М. X. Б. 1, 34. Вевііагиш аііае тагев, аііае іепи- 
пае зині. ІЬІЙ. 2, 51. Бе сощидит ѵевігагит ас ИЪегопті 
аиіта Ікиііе ѵоЬіз риііеапйит еві. Ій. Саі. 4, 19. Ранващаь 
ша»ішв Ііото, вей ѵагіив іп ошні §епеге ѵііае іиіі. Кер. Райе. 
1. Нос циійеш отпев тогіаіез еі іпіеПщипі еі ргоЪапі. Сіе. 
Бае]. 7 

93. СоппиЫит, таігітопіит, сощидіит, сопіиЬегпіит. Сои- 
ішЫиш значитъ 1) признаваемый государствомъ бракъ риж¬ 

скаго гражданина съ женщиной, съ которой онъ имѣлъ право ') 
законнымъ образомъ вступить въ полноправный бракъ, слѣд. 
бракъ со стороны законной его тл'нюправности, 2) право всту¬ 
пать въ такой бракъ. Но со стороны отношеній физическихъ 
и нравственныхъ бракъ будетъ піаігішошиш,—отношеніе, ко¬ 
торое можетъ быть даже и между такими лицами, которыя 

*) До Іех Сашііеуа йе еоппиЫо еГс. б]іаки ыекду патриціями и илебишн 
не бшн нолиоирапиы; во но выходѣ отого Іех били полнонраиіш браки вооб¬ 

ще римекихъ граядапъ съ гражданками и браки Римлянъ съ женщинами та¬ 

кихъ земелъ, съ которыми Римъ ностановилъ ,)ив сонниЬіі—если били совер¬ 

шены въ законной формѣ. 



вступить другъ съ другомъ въ соппиЬішп права не имѣли, слѣд. 

вапр. между Римляниномъ и лидомъ изъ такой области, кото¬ 

рой соппиЬішп в. ,]ик соппиЬіі дано не было. СоЦ]и"іигл наз. 

бракъ въ смыслѣ связи по глубинѣ, задушевности сожитія му- 

щины и женщины (тагіз сит Ьетіпа), еопЬиЬегшит сожитіе 
раба съ невольницей, Ь) конкубинатъ. Ле соптіЫо раЬгити еі 
рІеЬів (хіЬипив ріеЬів Іе«ет ІиШ. Ыѵ. 4, 1, н сличи Ілѵ. I, 

'і. Сітоп ЬаЬеЬаІ іи таігітопіо зогогет дегтаг.ат киат. 

Ніуик сощидіі сирісіив СаІІіаз і'иіі. Кер. Сіт. 1. Миііег, іе 0;. 

Меіеііі таігітшіит іепиівве всіеѣав. Сіе. СоеІ. 14. ІТЫ іііщі 
сопіиіетіит (конкубинатъ) ишЗіеЬгіз тіШіае? Сіе. Ѵегг 5, 40, 

при чемъ на умѣ и сопІиЬегпіпт въ смыслѣ житья въ лагерѣ 
солдатъ вмѣстѣ въ одной палаткѣ, человѣкъ около 10. 

94. Ихогет сіисеге, іп таігітоптт сіисеге, пиЪеге. Схо- 

гет сіисеге и іп шаігітошшп сіисеге (женщину) приводить къ 
себѣ женой, такъ какъ женихъ уводилъ невѣсту изъ дома ея 
отца къ себѣ домой, жениться; слѣд. оба эти выраженія мож¬ 

но употреблять только о мущішѣ; но пиЬеге, собств. накры¬ 

ваться, какъ и покрывала себя невѣста въ день свадьбы покры¬ 

валомъ Йаштешц, гов. только о женщинѣ, выходить за-мужъ. 

95. Сон/'аггеаНо, соётрііо, ив из, сІіЦаггеаііо, гетапсіраііо, 

сііѵогіітп, гершИит, герисііаге, гепипЫаге. Самый древній и 
самый торжественвый обрядъ совершенія брака было соніаг- 

геаііо, передъ ролѣ іьах. п при десяти свидѣтеляхъ, съ уста¬ 

новленными молитвами я жертвами, и при этомъ брачѵщіеся 
съѣдали аііерші іаггів; отсюда и названіе обряда. Не столько 
торжественно было совершеніе брака посредствомъ соёшрііо, 

при которомъ главнымъ дѣйствіемъ былъ выкупъ женихомъ не¬ 

вѣсты изъ подъ раігіа роіезіав ея отца. Самая скромная фор¬ 

ма совершенія брака было явив, т.-е. бракъ состоялся, если 
женщина цѣлый годъ прожила съ ыущпяой въ брачныхъ от¬ 

ношеніяхъ. Разводъ изъ брака, совершеннаго посредствомъ 
сопГаггеаііо, можно было получить только по обрядамъ и съ 
молитвами, затруднявшими дѣло,—именно посредствомъ ііійаг- 

геаііо, а изъ брака но сийшрііо разводъ получался только по¬ 

средствомъ гешапсіраііо. Всякій видъ развода со стороны жен- 



Ѵіі 

щины либо и по взаимному согласію обѣихъ сторонъ гш 
гііѵогііиш, а герибіига наз. разводъ тъ брака или отказъ отъ 
брака послѣ помолвки со стороны му щины. Подходящіе сюда 
глаголы будутъ: гершііаге. отказываться отъ жены, невѣсты, 

мужа, жениха, послѣ свадьбы, послѣ помолвки, разводиться, рас¬ 

ходиться; или еще геригіішп гештііаге, герисіііпп гетійеге. 

Іи 8асгІ5 иііні геіюіовіиз соп/’аггеаііопк ѵівсиіо егаѣ ноѵае^ие 
пиріае іаітеит ргаеѣеЬаІиг. Ріш. Н. К. 18, 3. Аікігопіз ихог 
Ѵаіепа диаего, ти ап соётрііопе іи тапит сопѵепегіѣ Сіе. 

Пасс. 34. Раиііа Ѵаіегіа аіѵогЫтп віпе саіша. г/о о біе ѵіге 
ргоѵінсіа ѵеніипш егаі, іесй, СоеІ. ар об Сіе. І)іѵ. 8, 1- 

Ьепіиіш сит Меіеііа Расіі йкогііит. И. АЙ. 13. 7. Лиііае 
ТіЬегіі пошіие герийіит геттит екі. 8иеі. ТіЬ. 11. ІІ1і$ 

гершііщп гепгжііеі, Ііапс бисаі. Тег. Рѣогт. 4. В, 7з. 

90. Ііііш, сегітопіа, тов, сопвиеіийо, тт. всіепііа, гаііо. Кі- 
Іиа, обрядъ, .шачитъ основанный на сущности дѣла характери¬ 

стическій спеціальный методъ, манера, пріемы 1) извѣстнаго 
дѣла, особ, дѣйствія религіознаго, какъ оно идетъ, выполняется, 2) 

обычные пріемы всякій разъ прямо указаннаго рода, плат 

живыхъ существъ, боговъ, людей, звѣрей, какъ они поступаютъ 
въ томъ или другомъ случаѣ, 3) манеры отдѣльныхъ боговъ 
или людей, которые принимаются за представителей рода. Сегі- 

пююіа значитъ благоговѣніе (трепетъ, страхъ, преклоненіе ду¬ 

хомъ), съ которымъ смотрятъ на дѣло, занимаются нмъ, и 2) 

благоговѣйное дѣйствіе, въ которомъ выражается такая настро¬ 

енность души. Мо8. наз. наклонность, обычай, характеръ, духъ 

поступковъ, поведенія какого-нибудь народа, извѣстнаго класса 
людей, либо какого- нибудь отдѣльнаго человѣка, образовавшій¬ 

ся вслѣдствіе особенностей штуры народа и пр. Сопзиеішіо, 

привычка, обычай, значитъ только I) привычны и пріемъ, мане- 

ра, еъ которою извѣстное лице дѣйствуетъ либо во всякихъ 
случаяхъ, либо только въ одномъ какомъ-пиб, данномъ, 2) дру¬ 

жеское обращеніе съ кѣмъ-нибудь, и 3) свойства, характеръ, 

пріемы, формы рѣчи, языка. Шив, употребленіе, выражаетъ 
частое обращеніе съ какимъ-нгіб. предметомъ, неразлучность 
съ лицомъ либо вещью, а отсюда потомъ 2) пользованіе, рас- 



пораженіе чѣмъ-нибудь, Ъ} опытъ, практику, практическую 
опытность въ чемъінибудь, и 3) полученіе услугъ, совѣта, 

помощи, знакомства, связь, сношенія съ кѣмъ-нибудь. Практи¬ 

ческой опытности противоположный элементъ будетъ гаііо, а 
ивив и гаііо составляютъ ясіепііат, которая, однакожъ, если 
стоитъ вмѣстѣ съ и8ш, то означаетъ больше теоретическое 
значеніе. Іп Іе^е езі, иі (Іе гіііЬиз раігііз соіапіиг орііті. Сіе. 

І,е§. 2, 16. Саігопит гііи ѵіѵеге. Сіе. Миііегит гііи аііег- 

сагі. Сіѵ. 3, 68. Респсіпт, іегагит гііи, Негсиііз гііи. Нос 
яасгагіит зитта соІеЪаіиг сегітопіа. Кер. ТЬет. 8. Кита 
сегітопіаз ЬеІИсав ргосінііі. Ілѵ. 1, 32. МогіЬиз еогшп поп 
роіегаі іпіегсіісі зосего цепег. Кер. Наш. 3. ОзіепсШ тогез 
іегоз іттапепщие паіигагп. Сіе. Атег. 13. Оегтапогшп Ііаес 
езі сопзиеіиАо а та]"огіЬи8 ігасіііа, дшеипдие ЪеІІит ті'египі, 
гезізіеге пес сіергесагі. Саез. В. О. 4, 7. Іп сопзиеіийіпет 
ргоѵегЪіі ѵепіге = быть понимаемымъ, какъ пословица, обра¬ 

титься въ пословицу. Сопзиеіийо ѵісіив, зегтопів, ІодиешЗі, 
ѵііае. Сіе. Сопзиеіисіо Іаііпа, римская, латинская рѣчь. Сит 
Меіеіііз еі ЗсіріопіЬиз егаі еі сіопіезіісиз изиз еі сопзиеіийо. Сіе. 

Атег. 6. Таніит изи ^ио^к1іапо еі ехегсііаііопе еШсіипі. Саез. 

В. С. 4, 33. ІІзит ЬеШ ІіаЪеге. ТІзиз гегит отпіит та§із- 

Іег. Саек. Ні атісіііаіп пес изи пес гаііопе ЬаЪепі со§пііат. 

Сіе. Ваеі. 15. Зсіепііа аЦие изи паиіісагит гегит Ѵепеіі 
геііциоз аиіесеііипі. Саез. В. С1. 3, 8. 

97. Аидиг, аизрех, Ъапьзрех, ехіізрех, Ьагіоіиз, ѵаіез, аиди- 

гіит, аизрісіит, ѵаИсіпіит, ргаезадіит, рѵаееіісііо. Аиещгез, 

о'ыѵотсбХоі, ^ио(1 аѵез "египі, была коллегія жрецовъ, съ не¬ 

одинаковымъ числомъ членовъ въ разныя времена, со времени 
Суллы изъ пятнадцати, непремѣнно настоящихъ Римлянъ; чле¬ 

ны этой коллегіи, по порученію и въ видахъ правительства, 

при помощи науки, которою они владѣли, испытывали по явле¬ 

ніямъ въ природѣ, именно, по полету или крику птицъ, волю 
боговъ, т.-е. благоволятъ-ли боги къ тому, о чемъ ихъ вопро¬ 

шаютъ, или не благоволятъ. Слѣд. они не были собственно пред¬ 

сказателями, но только вопрошали боговъ, угодно или неугодно 
имъ какое-ниб предпріятіе, рѣшенное къ исполненію, или ужъ 



и начатое. Аиврех, о'шуооу.ікос, циі аѵеіп зрсск, самъ по се¬ 

бѣ не есть какое-ниб. особенное должностное лицо: такъ назы¬ 

вается всякій, кто въ данномъ отдѣльномъ случаѣ наблюдаетъ 
пли приказываетъ наблюдать полетъ, крикъ, ѣду птицъ, а осо¬ 

бенно такъ называется шащзігаіив съ ішрегішп, который имѣетъ, 

въ силу этого, лраво назначать авспиціи. Встрѣчаются еще 
аизрісез лирііагит, но они не только наблюдали надъ птица¬ 

ми, а вообще были посредниками, сватами. Наконецъ, такъ какъ 

отъ результата авсппцій зависѣло выполненіе какого-ниб. дѣла, 

то у поэтовъ аиврех употребляется и въ смыслѣ аисіог, тѣмъ 
больше, что въ Римѣ піЬіІ ніві аизрісаіо цогегеіиг. Нагизрі- 

сез, ілрссу-бжоі т.-е. ігрссхбгоі, приглашались подавать совѣтъ 
въ такихъ случаяхъ, когда нужно было отвратить гнѣвъ боговъ, 

открывшійся въ страшныхъ знаменіяхъ. Этимъ занимались Эт¬ 

руски: оии умѣли указывать и отклонять грозящую бѣду глав¬ 

нымъ образомъ посредствомъ наблюденій надъ внутренностя¬ 

ми жертвъ. Ехііврех, диі ехіа вресіі, латинское слово вм. 

Ііагиврех, но на практикѣ употреблялось не объ однихъ дѣй¬ 

ствовавшихъ въ Римѣ Ьагиврісев изъ Этруріи,, но и о всякомъ 
гадателѣ, наир, и о Грекѣ, который занимался наблюденіями 

надъ внутренностями. Аіщигіів засегчіоііоцие аиуигит іапіиз 

Іюнов ассеззіі, иі нііиі Ьеііі бошщие нізі аизрісаіо §егегеіиг, 

соисіііа рориіі, ехегсііиз ѵосаіі, зишша гегию. иЪі аѵез поп 

асішівівзепі, (Іігішегепіиг. Ілѵ. 1, 17. Еуо ргоѵійив атрех 

овсіиепі ргесе зивсііаѣо зоіів аЪ огіи. Ног. Кіі йеврегашіипі 

Теисго <1исе еі аизрісе. И. <^иі(1 ЬаЬеі Ішгизрех, сиг риішо 

іпсівив еііаиі іи Ьоніе ехіів Йігітаі іетрив еі, ргоі'егаі (Нет? 

<іиі(1 аидиг, сиг а йехіга согѵив, а віпівіга сотіх і'асіаі га- 

іиш? Сіе. Іііѵ. 1, 39. Нас ехіщітт (Ііѵіиаііопе виЫаіа ош- 

пІ8 Ііагизріста виЫаіа еві. ІЬііІ. 2, 18. Ехіізрісев ргоргіе 

ЬагщАсе& (Нсіі, циосі ехіа вріеіапі. N011. к. ѵ. 
Нагіоіив— простонародный колдунъ, терминъ презрительный; 

но ѵаіев—человѣкъ, іііѵііш циобаш врігііи іиііаіив, слѣд. вдохно¬ 

венный свыше провидецъ, тийнозрителъ, открывающій волю 

Божества не только касательно настоящаго или прошедшаго 

времени, какъ вѣстникъ, но и касательно времени будущаго, 
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какъ предвѣшатель, проргшателъ. Рогпаш заере кагіоіоггт 
еі ѵаіит ЛшЪипйаз ргаейісііопез аийіепйаз риіаѵепші. Сіе. 

1>іѵіп. 1. 2. О запсііззіта ѵаіев (ЗіЪуПа), Йа Ьаііо сопзійеге 
Гепсгоз. Ѵігц. Аеп. 6. 78. 

Аияигшт наз. не только профессія авгура, но и наблюдаемое 
имъ знаменіе. Аизрісіиш собств. наз. наблюденіе только надъ 
полетомъ, крикомъ и ѣдой птицъ, и 2) знаменіе, которое въ 
атомъ является, но потомъ, обнимая собой и понятіе аици- 

гіит, употребляется въ смыслѣ в всякаго знаменія, разрѣшаю¬ 

щаго или отклоняющаго какое-ниб. предпріятіе. ЕхЬізрісішп 
значитъ только профессія наблюденія надъ внутренностями. 

Ѵаіісініиш, пѣснь, изреченіе какого-ниб. ѵаіез, прорицаніе, 

предвѣщаніе, а самое дѣйствіе какого-ниб. ѵаіісіпапііз ѵаііз 
наз. ѵаіісіпаііо. І’гаезацішп значитъ предвидѣніе, предугадыва¬ 

ніе, предчувствіе, ргаейісііо предсказаніе будущаго. Но всякое 
прорицаніе было испытаніемъ и раскрытіемъ воли боговъ по 
знаменіямъ, которыя — предполагалось— были посланы именно 
ими; поэтому и искусство предвѣдѣнія—въ чемъ бы оно нп со¬ 

стояло—называлось йіѵіпаііо, занятіе предметами йіѵіпа. Гла¬ 

голы этой области: аицигагі, ѵаіісіпагі, ргаезаціге, ргаейісеге. 

йіѵіпаге, съ ихъ коренными и метафорическими значеніями, изъ 
предъидущаго понятны сами собой. 

97 I). Ьаеіж, вгпШег, сіехіег. Ьаеѵлз. Хаіб?, и зіпізіег, лѣ¬ 

вый, Ь) неловкій, с) на римскомъ авгуральноыъ языкѣ было на¬ 

званіемъ такихъ явленій, которыя принимались за предвѣстія 
(оіпіпа) счастливыя а, напротивъ, йехіег, оіЬМ,=правый. 

т.-е. находящійся на правой сторонѣ, было названіемъ пред¬ 

вѣстій, грозившихъ бѣдою. Но чѣмъ болѣе греческіе взгляды 
проникали въ Римъ, тѣмъ болѣе всѣ привыкали словомъ йехіег 
называть предвѣстія счастливыя, а словами йінізіег и Іаеѵиз 
несчастныя, какъ это дѣлали Греки своими <?е?|і6<; и аріегтЕрос. 

Ѵагго Г. Ь. 7, стр. 289 ей. Йрепц. Ьіѵ. 1, 18. Рііп. Н. N. 2, 55. 

98. вгдпит, ѵгвит, рсоііідіит, рогіепіит, о&іепіит, пюпз- 

ігит, іпсіісіиш, ѵезіідішп, отеп. Знакъ, въ самомъ обширномъ 
смыслѣ,—то, но чему можно или должно что-ниб. узнать, за¬ 

мѣтить, отличить, выставить особенно на видъ, указать, наз. 
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здешни Ѵі8шп нал. явленіе, видѣнное на самомъ дѣлѣ либо 
во снѣ, видѣніе. Ошен паз. явленіе, изъ котораго кто-ниб. вы¬ 

водитъ хорошее или дурное предвѣстіе, либо и само хорошее 
или дурное предвѣстіе. Предвѣстія брались частію изъ совер¬ 

шенно естественныхъ явленій, если они приходились въ такое- 

то именно время и при такихъ-то именно обстоятельствахъ, а 
частію изъ явленій необыкновенныхъ либо и совершенно противо- 

рѣчившпхъ обыкновенному ходу вещей; такія явленія, чтобы не 
предвѣщать бѣды, имѣли нужду въ ргосигаііо (слпчп § 102). 

Послѣдняго рода явленія спеціально назывались: ргосідеіига, вся¬ 

кое рѣдкое либо неестественное явленіе, даже предвѣщающее и 
удачу, рогіепіиш, всякое явленіе страшное, пюпвіпіт, явле¬ 

ніе въ размѣрахъ громадныхъ, невообразимое, овіепіиго, вся¬ 

кій случай, возбуждающій вниманіе. Хотя не въ смыслѣ ошіпа, 

однако всетаки примѣты бываютъ въ іпгіісіит, 1) указаніе, 

возвѣщеніе, 2) остающійся налицо признакъ, примѣта,—то, что 

служитъ либо можетъ служить доказательствомъ, что то или 

другое есть и теперь, либо было прежде; потомъ ѵеЩдеішп, 1) 

отпечатавшійся слѣдъ ноги, стопа, 2) слѣды, колея, т.-е. ходъ, 

который что-ниб. приняло, путь, по которому кто-нибудь по¬ 

шелъ, 3) печать, слѣды, вліяніе дѣйстпія, оставленное чѣмъ-ниб. 

или кѣмъ-нибудь. Пагоіпшв сопвиі пеціехіі, відпа гегига іііШ- 

гагиш тацна сшп сіайе геі риЫісае. Сіе. І)іѵ. 1, 35. 8ош- 

пив віне ѵізів вошніогиш. 1(1. Тизс. 1,41. АетіІіаРаиІІо Рег- 

ват (она говорить о собачкѣ съ кличкой Регва) регівве, ^ио(1 

раіег отеп ассеріі. Ы. Біѵ. 2, 40. Вона отіпа, шаіа окта. 

Сіе. (2ио<3 овіепбипі, роіѣепйипі, топвігані, ргаебіеині, осіепіи, 

рогіепіа, топвіга, ргосіідіа біеиніиг. 1с). ІНѵііі. 1, 32. Нос 
регреіиіШік аивріеіо ассеріо кесиіиш аіііиі шариіішішет іт- 

регіі рогіепбенв ргоеідеіиш еві: сариі Ііишалит ініерха і'асіе 
Йісііиг аррагиівве. Ілѵ. 1, 55. Наес ідеепіі рогіепіит ІеггіЬіІе 

ѵівит: апщііз ех соіипта Ііцпеа еіарвив ресіив герів анхіія 
ітріеѵіі сигів. Ьіѵ. 1, 56. 

') 8і{ршт йаге зн. дать знакъ, сигналъ къ чему-ниб., иапр. рирпапШ; во 
8І@пі@ісаІіоііет Гасеге :ш. представить признакъ, доказательство чего-нвй., папр. 

ргоЬіШів. Зебфф. Цаеі. 9 § 32. 



99. Імгея, рвпаіев, дтіі. Ьагев ‘) бываютъ ргіѵаіі, Гаіпіііа- 

ГС8, риЫісі, согарііаіев, гигаіек, регтагіпі, ѵіаіев, слѣд., безъ 
сомнѣнія, духи—геніи умершихъ либо божества низшаго раз¬ 

ряда, чтимые въ смыслѣ геніевъ-хранителей извѣстнаго дома, 

семейства, города, дорогъ и пр., слѣд. большею частію опре¬ 

дѣленныхъ мѣстностей,—-либо по одному тамъ и сямъ—встрѣ¬ 

чается и Іаг,— либо по нѣскольку въ одномъ мѣстѣ. Реоаіеч,— 

въ 8іпц. не встрѣчается,-—ваз. такіе боги высшаго разряда, 

которыхъ чтило, въ смыслѣ своихъ хранителей, какое-ниб. 

отдѣльное семейство, либо извѣстный юродъ', въ первомъ слу¬ 

чаѣ они были ргіѵаіі, а во второмъ риЫісі; назывались они 
сііі, но безъ всякихъ эпитетовъ отъ мѣстности, по которой 
означались Іагеч; слѣд. они были, конечно, охранителями не 
данной мѣстности, но даннаго семейства или собственно го¬ 

рода; поэтому, именно, и Эней увезъ съ собой изъ Трои не 
Іагез, а ренаіея. И если по корнямъ можно объяснять эти 
слова такъ, что Іаг = Іаг или іаг в, по-туески = хозяинъ, гос¬ 

подинъ, а репаіез отъ одного корня съ ренію, репііш, ревев, 

ренеіго, т.-е. хозяева самой внутренней, центральной части 
дома, т. е. домашней святыни—то, по происхожденію, Іагев 
можно принимать за боговъ Тусскихъ, а репаіев за латин¬ 

скихъ. йеніі, отъ "ено — ріупо, наз, охранители мѣстъ или 
отдѣльныхъ лицъ; они назначали человѣку рожденіе, участь 
и смерть, впрочемъ представлялись навѣдывающими болѣе ду¬ 

ховною жизнью человѣка, чѣмъ физическою -). Кипе еаііз 
раирегів сивЫов а§ті Іагез. ТіЬиІІ. 1,1, 20. Тапиа §ресіаі 
ІШ'Ш (въ атріумѣ). Оѵііі. ѣ'азі. 1, 136. Арриіеіпз бе Юаегао- 

ніо Восгаіін, Мапев, ішрііі, ві аециі еі ѣаѵепіев езвеиі, Іагев 
арреііпішііпг. Вегѵ. Ѵігц. Аеп. 3, 63. Vагго Іагев нипс евве 
іпинез еі, ніео Магнат таігеш ев8е сор’поиііпаіаіп Іагит, 

пипс аеп08 гигкиы Оеоз еі Ьегоаз ргонинііаі арреііагі, ииис 

*) Къ атому § надобно сличить Гарту та, Нош. Ееі. ч. 1. въ подходящихъ 
главахъ. Съ нашимъ изложеніемъ дѣла согласенъ, во главѣ всѣхъ, МасгоЬ. 
Ваі. 3, 4. 

*) Что иные приставляли къ каждому человѣку двухъ @ешоэ, бѣлаго доб¬ 

раго и чернаго алаго, объ атомъ еваиываетъ 8егѵ. Ѵіг#. Аеи. 3, 63. 

9 
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зпііпііогит вепіемііав яефюпв Іагѵав сіісіь евве Іагеь, рая 
цпожіат депгоа гіеГнпеіопт. Ѵагго ар- АгпйЬ. с. Г»еп(., Шь 3. 

СотріШіа г1іе8 аіігіЬйІш ЫгіЬш сотрйаШшй еі.е. Ѵагго ],. 

Ь. 6, 25. РспаШ. цш виііі ініхіпвеспя аіцис іи іпѣітія репе- 

ІгаШшв соеіі сіеов евве пес еогшп пптегшн пес пптіпа всігі, 
И. ар. АгпоЬ. 1. 1. ІГіішп евве репаіев сі тацпов гіеов. 8егг. 

Ѵігц. Аеп. 3, 148. Те гііірепаШ герія ехеерегипі. Сіе. І)в)ОІ. 3. 

8сіІ Скпіт, паіяіе сошек диі (ешрегаі азігигп. Ног. Ерізі. 2, 

2,,183. Связь того или другаго Пошив съ умомъ п сердцемъ 
подтверждается и выраженіемъ: депіо інгіиідеге. потакать себѣ, 

быть снисходительнымъ къ себѣ. 

100. Маш8, итЬгае, Іетигев, Іагѵа, зітиіасгит, ретм, 

рагкз. Маи ев *) нал. души усопшихъ, которыя представлялись 
благодѣтельными существами, если ве были оскорблены. А 
такъ какъ души умершихъ не имѣютъ плотныхъ тѣлъ, подобия 
тѣнямъ, то навиваются онѣ и ишЬгае. Ееншгев наз. тѣ духн 
или геніи умершихъ, которые въ ночную пору бродятъ и пу¬ 

гаютъ людей. Еагѵае наз. злые духи, которые также пугаютъ 

и въ особенности производятъ помѣшательство (галлюцинацію); 

только это не однѣ души усопшихъ, но и другія существа со 
злобнымъ характеромъ, біншіасгіші наз. всякій, похожій на. 

тѣнь, образъ, явившійся въ зеркалѣ, привидѣвшійся во снѣ, № 
отсюда тоже, что и шнЬга душа умершаго.—Еагѵае въ Ател- 

ланскихъ сценахъ представлялись пугающими масками. Поэтом^! 

Іагѵа зн. и маска, но всегда съ оттѣнкомъ непріятности, какъ ' 

бываетъ со всякой маской. Но общее названіе маски тапера 

есть региона, и такъ какъ маской актеръ представляетъ кого 

шб., играетъ ѵыо-ниб. роль, ршѣсв, отсюда региона мета 
2) роль, положеніе, мѣсто, занимаемое человѣкомъ въ новѣе 

шыъ дѣлѣ и въ извѣстномъ обществѣ. 2) Неогшн Мааіші* 

уига вапсіа вши.: Іюв, Іеіо «Заіов, сііѵов ЬнЬепіо. ('іс. ех ХІІ, 

ѣаЬ. Еед. 2, 9. Аидііае тапев іапіиш «Іеов рпіані: рег еоі 

‘) Иг ед. ч. всуііотрсбвтслыш. Макъ различно уже и Древніе аредеяшл 
г.сбѣ предметы, о которыхъ гои. въ игомъ —видно изъ Ьегѵ. Ѵігц. Аеп. 8,68- 

’) О регвопа въ смыслѣ дичиости см. у 92. 
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«ЭДепиіІ, еоз и* огаспіа еопзиішіі е* чиае зеци. Меі. 1, 8, 

8, въ параллель съ РІіп. II N. 5, 8: Аишіае іпГсгов *аті*шп 
ГОІШ1*, и Нсгоіі. 4. 172. ') Косіипшз Іетигев рогіегйацие 
ТЬевяаіа гіДоя. Пог. Еріяі. 2, 2, 209. Імгѵае Ьипс асоГап* 

яепетп. Паи*. Лпі. 4, 4, 15. Сатрапит іп тогЪит (сильно 
безобразившіе лицо наросты, шишки), іи Гасіет ши 11а ,)оса- 

*ня, раз*огеш піі яаііаге* Сусіора, гоуаЬа*: иіі Ші Іагѵа аиі 
Ігацісіз приз еяяе соіЬгшііз. Ног. 8аГ. 1, 5, 64. Регвопат 
Іг:ѵпсапі ѵиірея ѵіДега*. ГЬасіІг. N011 ДиЪііо Гоге, циі Ішс 
$епш всгірГпгяе поп за*із Діцпит яшптогшп ѵігогтн регво- 

пія ішіісеп*. Кор. ГгаеГ. Соирхгаііопе Гас*а іаііог е* ге е* 

утопія (которыя въ немъ играли роль) Гас*а ея*. Ілѵ. 9, 26. 

101. 1)еи8, Аіѵиз, питеп. Бейз, Феб?, тотъ или другой богъ, 

одинъ изъ боговъ, а по времена философской образованности 
и Божество, вообще Богъ, І’еГге зпргете. ІНѵия, женок. Діѵа, 

божеская натура, божественная личность, богоподобный, небо¬ 

житель, а потомъ эпитетъ обоготворенныхъ императоровъ. 

Кишев, отъ ішеге, ѵеоеіѵ, собств. кивокъ головой, а потомъ 
воля, егіла того или другаго бога, богини, Бога, Верховнаго 
Существа. С)и;ш*о Ііос ев* Део Гасіішя, сиу из питіпі рагспі 
ошпіа! Сіе. Піѵіп 1, 53. АД іЫгоз саз*е аДсип*о. Сіе. ех XII. 

*аЬ. Ьец\ 2, 8. ІНѵиз АицизГия. 

102. Ехріаге, ріаге, ІіШгаге, ріасаге, расаге, тіаге, рео¬ 

стате, ргщпсегс, ртогпАеге, сопяпіеге. Ехріаге зп. 1) иску¬ 

пать неправду, преступленіе а) жертвами и вообще помощью 
религіи, Ь) раскаяніемъ, наказаніемъ, и въ послѣднемъ значе¬ 

ніи: платишь ехріаге употреблялось не только въ религіоз¬ 

номъ смыслѣ, но и въ житейскомъ, 2) путемъ религіи очищать 
людей или мѣста отъ оскверненія грѣхомъ. Въ этихъ же зна¬ 

ченіяхъ употребляется и неупотребительное въ прозѣ ріаге, 

но значитъ еще умилостивлять, примирять съ собою того 
или другаго бога жертвами и надлежащим!, поклоненіемъ ему. 

*) Съ атн.чъ согласно мнѣніе Рутшмана, МуІІшІ.Ц, с. 239, который слово 
шанса сравниваетъ съ Мани, Мапеа, (древнѣйшій царь Фригійскій), Ыіиов, 
Ыіиуав, Мипп, МеѵзсЬ и дѣлаетъ его - - МеивсЬеи. 

9* 
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Подобно глаголу ехріаге, и Іикігаге ') значитъ: надлежащищ 
жертвами и поклоненіемъ очищать человѣка, народъ, войско^ 

только при этомъ терминѣ не представляются воображенію 

священные обряды и во главѣ дѣла жрецъ, но ілавнымъ обр*. 

зонъ полученіе чистоты и уетроивающій церемонію царь, цен 

зоръ или консулъ. Не входятъ въ авгурскій языкъ слова: рі#.^ 

саге, успокойтеЛными средствами умилостивлять, примцМ 

рять съ собою огорченныхъ или разгнѣванныхъ боговъ пли лю¬ 

дей, «ебаге, 2) обуздывать страсти, желанія, унимать болѣзни, І 

укроѵщть, останавливать силы природы, прекращать ссору, 1 

войну—все равно, кроткимъ, ласковымъ или насильственный 

образомъ, расаге, силою оружія принуждать къ миру и ти¬ 

шинѣ страны, народы, но въ расаііщ этого спеціальнаго омы- 

ела часто не бываетъ и оно зн. просто спокойно, мирно на¬ 

строенный (спокойный, мирный), (^иені роіев гесогбагі іи 

ѵііа Ііііі ЯінхІБке біеш Іаеііогет, гуиат «щит ехріаіо і'ого—ге 

б отит гесерівіі? Сіе, РІііІ. 1, 12. Ігарегаіига раігі, иі ііііипі 

ехріагеі, Еіѵ. 1, 26. Ехріаіае кщаіогит ііуигіае випі. І<]. 1, 

14. Ргобщій (открывшійся въ этомъ гнѣвъ боговъ) ехрііііа 

випі. Ід. 33, 31. ТеЛигеш рогсо, Бііѵапиш Іасіе ріаЬапі. Ног. 

Еріві. 2, 1, 143. Сиіраш тогіе ріаЪипі. Ѵііщ. Аеп. 2, 440. 

Ехегсііит виоѵеІаигіІіЬив Ітігаѵіі. Еіѵ. 1, 44. РІасаге Нео- 

гит питер. Саез. В. С. С, 16. ВепеПсіів аіщиет рІасаге, 

Еіѵ. 4, 83. Саевагів ітрегаіогів бисіи еае Іе^іонез оншем 

ОаШат (іешашаішще рисаѵегипі. Саез. В. С. 1. 7. Неіка 

таге, Лаштат, Іетреяіаіет, Ьеііиш, бівсогбіав, вебіііопеш, 

еирібііаіев, інѵібіат, вііітн, Ншіеш, боіогепі. 

Ргосигаге аіщиіб значитъ: непосредственно наблюдать ві 

правгытостъю исполненія, распоряженій, обращенія съ чѣмъ 

ниб., присмотра, улучшенія чего-бы то ни-было,—лица, вещь 

но въ частности, въ соединеніи съ ргобщія, зн. прими 

*) Отъ Іиеге — Івѵаге, вымыть. По Варроиу Ь. Ь. 6, 2, отъ 1иеге = во1ѵие, 

такъ какъ (объясняетъ онъ) па шітилѣтнемъ Іивіпіт уплачивались ѵееіі^йііа 
еі ііііго Ігіішіа. Но Дедерлейну, ото ѵегЬшп і’асііііѵиш къ Ъейоош, слѣд. == 

дѣлать блестящимъ, свѣтлымъ (сапЛіЛив), (наводить глянецъ, лоскъ, отчистить). 

Собств. заставлять сѣсть (Сасеге, иі (ІеаіЛаІ), (сажать}. 
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мѣры противъ худыхъ предзнаменованіи. ЕоЗет тосіо ееіе- 

гяя агЬогек рготтіо (такимъ-же манеромъ ухаживай и за 
прочими сортами деревьевъ). Саіо Е. Е. 43. Еаеіі Ьепе ^евіів 
согрога геЬия ргосигаіе (подкрѣпите пищею и питьемъ) ѵігі. 
Ѵігц. Аел. 158- !)гпі(1ев васгіі'ісіа рпЫіса ас ргіѵаіа рго- 

ситпі. Саея В. О. 6, 13. Т. Ріпагіпв ргоситі гаііотіев пе,"о- 

Ііацне Оіоиуяіі нояѣгі. Сіе. 1>іѵ. 12, 24. І'госигаіа рго(1і"іа 
випі. Ьіѵ. 5, 18. Рговрісеге аііцикі зн. 1) изъ большаго или 
меньшаго отдаленія а) смотрѣть на что-нибудь, Ь) видѣть, 

замѣтить то, все равно, чувственному-ли наблюденію досту¬ 

пенъ предметъ, или только умственному, и въ послѣднемъ 
случаѣ ргояріееге зн. думать о будущности, предусматри¬ 

вать въ будущемъ, а 2) на основант ожиданій въ будущемъ 

уже напередъ принимать мѣры къ сохраненію либо благососто¬ 

янію чего-ниб. Въ ргояріееге главное понятіе предусматри¬ 

вать въ будущемъ, думать о будущности, но въ ргоѵісіеге 
главный оттѣнокъ осторожность, принятіе мѣръ въ настоя¬ 

щее время, 1) безъ дополненія—быть осторожнымъ, или дѣй¬ 

ствовать осторожно, и 2) въ конструкціи а1к]пк1 зн. по осто¬ 

рожности принимать мѣры къ цѣлости, благоустройству чего- 

ниб., 3) предвидѣть, заранѣе видѣть, вслѣдствіе благоразум¬ 

наго разсмотрѣнія вещей и обстоятельствъ. На основаніи нредъ- 

идущаго различаются оттѣнки н въ выраженіяхъ: аііеиі или 

аіісиі геі ргояріееге и ргоѵніеге принимать мѣры въ пользу 

чего-ниб.; но въ соішиіеге с. <1аі. отличительная черта — 

забота, думы о томъ, чтобы достать или сберечь, сохранить 

вещь либо хорошее состояніе лица. Синие аіісиі геі будетъ 

не но-латини, Ми Но аніе Іашріат е врееиіи ргозрехі іетрев- 

іаіега Іиіигаш. Сіе. 1>іѵ. 4, 3. Йеііет веиесШі ѵезЬгае рго- 

вріеітт. Ілѵ. 4, 49. СопяиШс ѵоЫя, ргозріеііе раігіае. Сіе. 

СаС 4, 2, говорить Цицеронъ сенату. МеіИеив шогЬшн інцга- 

ѵеьсепіеш гаііоне ргоѵкіеі, ішіісііак ішрегаіог, ІепіревЫев ^и- 

Ьегпаіог. Сіе. І)іѵ. 2, 6. РгоѵМеге іпшіеніиш (ехегсііиі), геш 
ігишепіаііііш. Саев. А ііів ѵііае Іюшіпиш сопвиШш еі ргот- 

деіиг. Сіе. N. 1). 1, 2. Соивиіеге 8ІЫ, ашіео, і'ашае, иііійаііі Сіе. 
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103. Засеггіов, ріатеп, апіШев. басегОов наз. всякій жрецъ,. 
Щііа б;нта йаі в. ГасіЬ. Ніапіел былъ жрецъ отдѣльнаго ка- 

кого-ннб. бога; этотъ богъ и видѣнъ изъ прибавленнаго при¬ 

лагательнаго (Ьіаііз, Магііаііз, Оиігіпаііз, Ѵиісашііік...). Лиіі- 

зіез былъ предстоятель какого-шіб. храма; ихъ н при одномъ 
отдѣльномъ храмѣ бывало нѣсколько. Сличи Сіе. Ьер. 2, 8. 

Ьіѵ. 23, 11. 

104. Доггеге, аЫіоггсге. аѵсгвагі, аЪотіпш і, ііеіезіагі, сіеѵо- 

ѵеге, схзссгагі. Съ той стороны, съ которой эти глаголы по 
значенію сходны, Іюггегс (аііцині или с. іиГініЬ.) :ш. шідѣті, 

слышать, чувствовать, воображать что-ииб. съ ужасомъ, отъ 
котораго встаютъ дыбомъ волосы н но всему тѣлу пробѣгаетъ 
дрожь. Слѣдующіе глаголы всѣ выражаютъ чувство отвращены, 

н часто въ этомъ смыслѣ, безъ всякаго добавочнаго оттѣнка, 

говорится аѵегвагі нікріені, чувствовать отвращеніе къ кому- 

нибудь. Но особенные оттѣнки есть въ глаголахъ: аѣіюггеге 

(а те, аіідиі(і), уклоняться, удаляться отъ чего-ииб. съ ужа¬ 

сомъ, или, но крайней мѣрѣ, чувствовать антипатію къ чему- 

нибудь; аѣошінагі аііфіні. желать, чтобы исчезла злая сила, 

вредное вліяніе въ чеыъ-нпб. такомъ, отъ чего можетъ быть 

несчастіе; сіеіекѣагі (аікріві либо и іп иіщиеін, аЬ аІІ([ио)> 

гнушаться и проклинать, выражать отвращеніе къ чему—все 

это съ призываніемъ боговъ; (Іеѵоѵеге (аіщиіб, аіісиі ііео), объ¬ 

являть что-ниб. заешш, слѣд. 1) вообще посвящать какому- 

ниб. богу, 2) въ частности, посвящать богамъ подземнымъ т.-е. 

обрекать иа смерть; ехвесгагі (аіщиеш, аіиуині), говорить ко- 

му-ниб. засев езіо, объявлять кого-ииб. достойнымъ проклята, 

проклятымъ, объявлять, что онъ во власти боговъ подземныхъ. 

Неопш сопзсіепііаш коггспі. Сіе. 1’ін. 1, 1(5. .Інш іищ егі- 

юен коггеЬаз. 1(1. Ѵеіт. 5, 29. ІІоггео (Іісеге. Ьіѵ. 7, 40. АЬ 

оріітагит агЦшп зішіііз ас (Іізсірііпа еро пиііиш сонГІІеог 

аеМіз шеае Іетриз нЫюггиіж. Ы. Агсіі. 1. Аііі ргесез (№>'■ 
ьаЬапіиг (не хотѣли нхъ слушать). Ілѵ. 3, 12. 1'огіз шеиііо- 

нет ѣат іоесіі і'асіногіз аЪотітЬаІиг. Ьіѵ. 40, 4. Оншез те- 

юогіаш совзиіаіиз іиі йеіенктіиг. Сіе. 1 'іа. 40. Миііег ДО 
сариі еогит пііпаз регісніацис <1сіЫаІа ені. Ьіѵ. 39, 10. Лр- 
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теггшоп Ріапае Гіііат деѵоѵіі. Сіе. О (Г. 3, 25. ЕшшИрнІае 
ЛІсіЬіаіІеш скѵоѵегипі. Кер. Аіс. 4. Отпев іе шіегииі, иЬі 
резіош ехоріапі, іе ехвеегапіиг. Сіе. Ріа. 40. 

105. ІМ, Іпіія, ніопшсЫз, іпѵкіга, Ііѵог, ойіищ згтиЬаз, 

оЫп’сШіо, автиіаііо, ітііиііо. ѣ’еі зн. желчь въ смыслѣ чисти 
тѣла у .1 гадеіі н у другихъ животныхъ, желчный пузырь, точно 
такие, какъ части тѣла уесиг, сот, риітоиеа. Но Ы1І8 на'.;. 

горькая жидкость, которая образуется и выливается изъ желч¬ 

наго пузыря вт. печень и другія части тѣла въ томъ случаѣ, 

когда животное или человѣкъ приходить въ возбужденное со¬ 

стояніе ц подвергается болѣзненному нрішадку. ') А потомъ оба 
слова- первое особ, въ стихахъ, а второе особ, въ прозѣ— 

употребляются еще метонимически въ смыслѣ гнѣва, раздра¬ 

женія, досады, тоски, унынія. Іи еіхіеш езі (еі, нон опшіЬик 
баіиш апішаііішк. Ійріі, шиіі, азіпі, сегѵі—пои ЬаЬепЬ, Ноіш- 

пшп раисіа пои оаі, грюгигп ѵаіеііиіо Йгпііог еі ѵііа іоііідіог. 

8еД іп (еШ піцго інзаніае еаияза Ішшіні. Нінс еі ці шогез 
егіліеп ЬШз тіошіис. Рііи. Ы. N. 11, 74 и 75. Осиіогииі зиі- 

ііізіопез (еііс Іштшіа шинііиг. ІЬііІ. 28, 1 (2 еіі. МШ). 8і 

Ыііз тоіеаіи ріѵепео еяі, ѵепіег іпіишезсіі пес ешііііі ѵеніоб. 

Соіит С, 30. Ніе ѵего Аісібае І’игіів ехагзегяі аіго [еііе ііоіог. 

Ѵігу. Аеи. 8, 220. Вііет шоѵеге, сошшоѵеге= поднимать желчь. 

Впрочемъ въ смыслѣ досады чаще говорится віішіасініз, только 
опять метонимически (сличи ^ 182), а часто и вмѣстѣ съ ЬШк. 

Такъ говорится: віошасііиш шоѵеге, сошшоѵего, Іасеге аіісиі, 
зі. егширеге іи аііциош. Іи зіошасію гіііеге = іп іга ]осші. 
Сіе. Віѵ. 2, 16 ехіг. 

Іиѵііііа употребляется въ дѣйств. и страд, значеніяхъ и зн. 

зависть, подозрительность, нерасположеніе, ревность, недовѣр 
чнвоетъ, а потомъ, метопп&шческн, и происшедшая изъ тѣхъ 
чувствъ злоба, ненависть ). Ідѵог, собств. сииета въ лицѣ, 

*) Что іеі г опорите л не оиъ однихъ только оозслоисснихъ, а ЫН& нр грлдо 
желчь въ тЬдѣ людей, какъ то и другое утверждаетъ Фсрд. Шулыьъ% Си нон. 

§ -117, ото индію ивъ мЬеть приведет пахъ здѣсь ц изъ многихъ другихъ. 
*) Оть інѵіііиа, та къ-ж о какъ старинное іІіѵнНа » іііззепзіо, 'Тічеѵое», »»гх 

іііѵіііиь, слова, коиечио, не ходя чіа. 
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а потомъ, метонимически, яявиеть. подозрительность, такъ какъ 
эти свойства часто производятъ тотъ цвѣтъ въ лицѣ; Ііѵог 
сильнѣе, чѣмъ іпѵкііа, ненависть глубокая, смертельная, (по¬ 

жирающая). Огіімгп, отвращеніе, антипатіи. Яітиііяв, нерѣдко 

встрѣчающееся на ряду съ іпішісйіае объ одномъ и томъ же 
предметѣ, какъ наир. Ьіѵ. 39, 4 и 5, и съ тѣми же глаголами 

(&егеге сшп аііг/ію и т. д.), какъ іиітіеШае и (Іівсопііае,-—зн. 

вражда и соперничество, н]іоисшедніія отъ стремленій често¬ 

любія либо отъ духа политической партіи біпшііав выра¬ 

жаетъ главнымъ образомъ чувство соперничества, отъ котораго 

происходятъ возможныя при этомъ враждебныя дѣйствія, во 

оЬігееіаію зн. униженіе,—дѣйствія, которыми одно лицо уни¬ 

жаетъ заслуги другаго, такъ что основаніемъ тутъ іпѵкііа. Аепш- 

Міо, соревнованіе, соперничество, ревность, страстное желаніе 

чье-ниб. перебить, сколько возможно, въ чемъ-ниб. другаго, 

какъ въ хорошемъ дѣлѣ, такъ и въ дурномъ. Слѣд. аетиіаііо 

состоитъ въ томъ, что стремится къ цѣли высшей, чѣмъ со¬ 

перникъ, съ которымъ оно имѣетъ дѣло, яо въ ішііаііо, под¬ 

ражаніе, соревнованіе, задача—одинаково сдѣлать дѣло, котоУ 

рое па рукахъ. ІпѵШіат Масебошші иоЬіІіиш ѵегеЬаіиг. Ке 

Ейгп. 10. Сегіо зепви еі ѵего бе ноЪів не ]ис1ісепѣ, шаѢ ' 

Іенііа еі Ііѵоге ігареіІішіЬиг. Сіе. Ібѵ. 11, 10. Миііав ш 

Іе$ рагііш овЬсигав, рагііш арегіак вивеері. 1(1. Маи. 24. и 

сличи, что разсказываютъ Риііо и Ѵогенин у Саек. В. С. 5, 

44. Миііогига оЫгесШіо беѵісіі иніив ѵігіиіеш. №ер. Мани. 1. 

Аетиіаііо еі ш Іаікіе еі ш ѵіііо еві. Кат еі ішііаііо ѵігіи- 

іів аетиіаііо біеііиг еі еві аетиіаііо ае^гіішіо, ві со, (]ио(і 

соіісирісгіі, аііив роііаіиг, ірве сагеаі. Сіе. Тине, 4, 8. 

106. Шсаге, (Шшге, сопшгаге, іпащигаге, тШиге. 1)і- 

саге зн. давать отъ себя объявленіе, что извѣстный ііредмт 

долженъ принадлежать такому-то человѣку либо богу, аіщині 

аіісиі, слѣд. отдавать во владѣніе, въ собственность, посвящать; 

отсюда ке (Іісаге аіісиі = иривязываться, приставать (въ смыслѣ 

') Корень гемевъ, или, но кран ней мѣрѣ, еще ие соиеѣмь вшишевы мѣста 
либо съ вітиііав, либо съ ьішиі. 
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пріязни) кт. кому-нибудь. Въ значеніи', «при содѣйствіи роиіШсіз 
гпахіті посвящать что-ниб. какому-ниб. богу (дебет, агат, ніпт- 

Іасгит, Іоснт, аіісиі (Іео, аііспуин сіеі)» чаще предыдущаго упо¬ 

требляется сіегіісаге, рѣдко метонимически аііциспі бешп ')=-- 

посвящать какому-ниб. богу храмъ; но въ латини серебрянаго 
вѣка весьма часто— посвящать, подносить, напр. сочиненія, сти¬ 

хотвореніе и т. п. Солнесгаге аііцпіб зн. дѣлать что-ниб. геш зас- 

гат, принадлежащимъ какому-ниб. богу, и слѣд. аГнрііб аіісиі 
Лт —посвящать въ собственность какому-ниб. бону, но 2) 

сопзесгаге аИсріеш—обоготворять, т-е. дѣлать, объявлять бо¬ 

гомъ. Далѣе, такъ какъ принадлежащее богамъ участвуетъ въ 
ихъ существенномъ качествѣ непреходимоети, то сопзесгаге 
3) зн. діытть безсмертнымъ, увѣковѣчивать,—терминъ болѣе 
громкій, чѣмъ іттогіаіііаіі сопітеікіаге. Но «посвящать, обре¬ 

кать себя на смерть» будетъ сариі (Іеѵоѵеге, а посвящать се¬ 

бя искусству, наукамъ и т. д. ее баге, ее бебеге. Сличи § 104 

и §507. Іиаиригаге въ смыслѣ глагола непереходнаго зн. толь¬ 

ко производить, устроивать аіщштшіі (гаданіе по аѵез), а въ 
смыслѣ глагола переходнаго зн. посвящать, посредствомъ уза¬ 

коненныхъ религіозныхъ дѣйствій, какое ниб. мѣсто или какое- 

ниб. лицо какой-нпб. опредѣленной цѣли, назначать да цѣли, 

мѣсто назначать сценой какого-ниб. опредѣленнаго дѣйствія, 

лицо какой-ниб. опредѣленной должности, особенно, жреческой 5). 

Іпіііаге аііциеш ге, напр. тузіегіін, зн. посвящать кого-ниб. 

въ тайное ученіе, въ тайные обряды, съ аЫаІіѵнн имени уче 
нія или обрядовъ. Киапбег: Лоѵе іиііе, іициіі, побег сесіпй 
шеа ІіЫ агат Іііс ііісиіит ігі. Ілѵ. 1, 7. (Дибит Гит абоіез- 

сеиіев Сганко нс бісагапі. Сіе. Ог. 3, 3. Си. Паѵіи» яебііін 
сигиіін аебеш Сопсшііае Аеіікаѵіі. Ілѵ. 1), 46, — мѣсто, ко¬ 

торое надобно сличить съ Ілѵ. 10, 23, и Сіе. Нот. 51. Ь'иі- 

ѵіиз ітшиЬіан Минін еошестѵіі. Іііс. Агсіі. 11. Аіі гех не 

') ІІаир. бічіісаге ЛроПтет, аеііепі АроШиі илп АроШпів Легіісаге. 

*) (’л ѣд. кто предоставляетъ зданіе для богослуженія, тотъ Лісаі а. Леііісаі; у 
нѣмцевъ предстоятель церкви освящаетъ храмъ сошесгаі, синодъ каноынзвруетъ 
сонкесгаі, еинскоиъ посвящаетъ іиаи&игаі, сельскій пробстъ мѣста для бого¬ 

служенія іиаидчгаі. 
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ііінгі саткіеІаЪгитіі <іагс Йолаге, (Шаге сопвесгаге Йоѵі. І(]. Ѵегг. 

4, 29. Еиш (Ііго ІлЬегиш, г/иеш нозігі шадогез аицизіе еапс- 

іеяие сыт Сегеге еі ЬіЬег.ч сопжсгаѵегипі. к]. N I). 2, 24. 

Зосгаііз пшіііріех гаііо йізриѣатіі сі ііщеші піацііііііііо І’іаіо- 

пі8 шетогіа еі Іікегіз (письменными воспоминаніями) соп- 

вссгиіа еМ. Сіе. Тнзе. 5, 4. Каша ехіогаі аицигез іиззоз 
айеззе агі Ке§Шит іасиіп іосшисціе іпащитгі, и!» анкрісаіо 
сыт рорніо іщі роззеі. кіѵ. 3, 20. І'Іамтішші Иіаіеіп пищи- 

гаге, II 27. 8. Іпіітіт езі, упас іпиіішкиг шузЬегііз. Сіе. 

Тазе 1, 13. ’ і 

107. МоІШа,тсетішіо, шпісНіа, /анШіагИт, нтшігііш, атіг 

сиз, (тпИют, Ыітиь, нессзьііт. Знакомство, въ общемъ смыс¬ 

лѣ, безъ тѣсныхъ связей и отношеній, будетъ поііііа, но которому 

одинъ знаетъ другаго только но наружности, даже—пожалуй— 

только но имени (ноініііе іаніиш). Напротивъ, неееззікаіо зна¬ 

читъ тѣсная аиац возникающая нз'ь сношеніи но службѣ, по 

какому- ішб. спеціальному занятію, либо и изъ дружбы, Аррк- 

ба въ тѣсномъ смыслѣ паз. ашісШа, которая, если переходитъ 
въ простое, нещепетильное, искреннее обхожденіе, дѣлается 

іашіііапіаз, тѣсная дружба. Соотвѣтственныя сопегеіи будутъ 

ііоіиь', несезкагіиз, ашіеиз, Гашіііагія, къ которымъ надобно при¬ 

соединить еще іпіішиз. вѣрнѣйшій другъ. Кесеяннгіиз собствен¬ 

но называется все, что требуется необходимостью положенія, 

нуждою; но соотвѣтственнымъ аіМгасІшп иъ прозѣ золотаво 

вѣка рѣдко бывало пееевяіішіо, а десраішенно чаще песекзііж, 

необходимость, нужда, а «по нуждѣі вездѣ гонорнлось только 

несевкагіо, несезнііаіе, или иесеззапа те со ас (из. Паев ііііег 
нов нирег поііііа шініосіиш езі. Тег. Леаиі, 1, 1, 1. /асупШі 

ай Тііопеін ргоріег иоШІаш інігошінні ыіні. Мер. Іііоп 9. 1)іші 

Шііузіиш (своего родственника) наіѵиш енно ргоріег песевніішіі- 

пст, нищія еііаш виогиш сииш яІиіІеЬаі. ІЫ<]. 1. Кіщііев 

Вошат а<] то рго песетішііпе, грпіе шіііі езі, ешп іііо ог- 

<ііпе, саиянаш геі риЫісае регісиіицис гегит ниагиш ііеіиіепіні. 

Сіе, Мин. 2. Шиз рпщтеіііеня /'атіІіагіШст еіі'есіі. И. Кіи. 

1, 20. Аткіііа сві опшішн сііѵіпагит Ііипшіаптщие гегит 
сит Ьспеѵоіепііа е( сагііаѣе еишша сошепвіо. Ііі. Ьаеі. С. Ли 
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ед о поп ѵепігегп сопіха аііепипх рго {атИіагі еі песеззагіо? 

1(1. РІПІ. 2, 22. Іііоп егаі іпЫтш Ріопузіо, поп шіішз ргор- 
Ісг піогск, (ріаш ргоріег аіТіпіІаІет. Мер. ІЛоп. 1. 

108. Анте, іиіатаге, (Шіуеге, [аѵеге, ніиАвге, (оееге, итог, 

сагііав, ріскш, /шюг, ьііиішт, Ьешіеоіеиііа, сирмШиа, угиііа. 

Ашаге, любить, и итог, любовь, составляютъ ~а!Ьс, слѣд. 

сердечную расположен ноешь, при случаѣ доходящую и до стра¬ 

сти; но (Іііідсге, любить, собств. отличать и предпочитать дру¬ 

гимъ, основывается на вниканіи въ предметъ и родившемся от¬ 

сюда уваженіи. < Міззе составляетъ противоположность къ ашаге, 
а къ (Іііідеге она будетъ иедіщеге. Но ііііесіиз въ классиче 
с.кои прозѣ не употреблялось, и поэтому не должно говорить, 

наир, ші ііііесіе СІісего, но только ші Сісего. Сагііав есть г^ѵс, 

и означаетъ любовь, возникающую изъ такого вравствепнаго 
развитія человѣка, но которому онъ все то, что для человѣка 
должно быть важно н дорого, п считаетъ важнымъ н дорогимъ, 
слѣд. людей, боговъ, родныхъ, друзей, отечество, согражданъ, 

и поэтому значить въ частности любовь къ ближнему. Приба¬ 

вимъ, что это слово, какъ и аіиог, употребляется н въ дѣй¬ 

ствительномъ, и страдательномъ значеніяхъ. Внушаемая долгомъ 
любовь н преданность къ богамъ, отечеству, родителямъ, къ лю¬ 

дямъ, сдѣлавшимъ для пасъ особенно миого добра, будетъ ріе- 

1.48.—А(1 ашаге зи. сильно, крѣпко любитъ, беатаге страстно 
любить. Те зешрег атаѵі ііііехгдие. Сіе. І)іѵ. 15, 7. 8еіІо 
еиш а ши поп іііііуі зоіиш, зеб еііат атап. ІЬйі. 13, 47. 

Атісіііае сагіЫе еі итоге сегиипіиг. Сіе. Рагі. Ог. 25. Сітіаз 
«оіі ракіогиш сішѵешігинцие рІеЬеіи еопзосіаѵіі. Сіѵ. 2, 1. 

Ѵиі еагііаіе июѵеніиг Ішшінсз, иі беогиш, иі раігіае. иі 
раіччіііши, аиі итоге, иі сонрщит, иі іѴаІгиш, иі ІіЬегогит. 

Чіііі. 16. ГЫа& егца раігіаш аиі рагепіев аиі иііоз заприте 
соіі)шісіо8 оІТісіиш сопаегѵигс шопеі. Сіе. Іиѵеиі. 2, 22. Ріа- 

Іошші 1)іоіі абео шіатаѵіі, иі зе Іоіиш еі Ігаііегеі. Мер. Шоп. 

2. Шаш рнаіиз Іииз шиііоз ашшз іісатак Ріаиі. Кріб. 2, 2, 35. 

Раѵог, особ, заявленіе одобренія актеру въ театрѣ, означаетъ, 

въ противоположность къ інѵібіа или оЫгееІаІіо, одобреніе и 
|риікъ или иначе выражаемую ѵлаюсклонность, съ которою мы 
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сочувствуемъ предпріятію, поведенію либо поступку чьему-ниб. 

или и самому лицу въ томъ, въ чемъ оно выражаетъ себя, а 
при случаѣ и поддерживаемъ его или поощряемъ. Выказывать 
такую Гнѵогет паз. Гяѵеге. Сгаіія зн. дружески сочувствен¬ 
ная, симпатизирующая настроенность, такой окладъ души 
какого-яиб. лица, въ силу котораго оно склонно дѣлать для 
другаго то- чті) тому пріятна или чего тотъ прямо хочетъ в 
домогается. Что оказывающій іаѵогелі или цгаіінпі всегда дол¬ 

женъ быть въ глазахъ наіппхъ высшимъ, этого утверждать нель¬ 

зя. Если ртаііа происходитъ главнымъ образомъ изъ желанія 
бытъ другому полезнымъ и выгоднымъ всегда или въ какомъ-ввб. 

частномъ случаѣ, то оно становится ЬеиеѵоІеіШа, желаніе до¬ 

бра. А если ста (іа усиливается до горячаго усердія къ интере¬ 

самъ другаго, то она дѣлается вішіішл, преданность кому-ни¬ 

будь, пристрастіе къ кому-нибудь, въ хорошую и въ худую 
сторону, но спеціально въ послѣднемъ смыслѣ говорится сирі- 
бііаз. Относящіеся сюда глаголы будутъ бепе ѵеііе аііепі, Ти¬ 

бете аіісиі. Гоѵеге употребляется собств. о курицѣ, которая 
грѣетъ и бережетъ цыплятъ у себя подъ крыльями, а потомъ 
о врачѣ, который припарками старается пользовать больныя 
части тѣла; метафорически значитъ «поступать съ какимъ-шб. 

лицомъ такъ, чтобы оно оставалось въ хорошей настроенности, 

въ хорошемъ расположеніи духа, или чтобы пришло въ нею, 

слѣд., пожалуй, пригрѣвать, поддерживать хорошее располо- 

женіе духа, ободрятъ, не давать сбиться съ прямой дороги, 

покровительствовать)-). 3ат [атг теплен (епе( (вс. ьресіап- 

ііішіі е( Дегіяигі, поп зресіпіпгі весіепі. РІіаебг. 5, 5, 25. К* 

тахіта інѵійіа іп і/гаііат еі /аѵогет поЬіІііаіік Лицшііт ѵе- 

піі. 8а11. Ліщ. 13. й'атЬпт еі геі риЪІісае, сиі нетрег (ат, 

е(. Йіцпі(а(і ас ціогіае (пае. Сіе. 1)іѵ. 12, 7. Міііі сцш Іюіні- 

піЬіт 11і8 е(, угаііа еі песеввіішіо еві. Соеі. ар. Ос. Иѵ. 8, 14- 

Вепсѵоіепііпе (вс. сошрягаікіае) ргаесеріа ѵніеатыв, циае циі- 
Йет сарііиг Ьепі'існв тахітс, веешкіо аиіет Іосо ѵоіипіаіб 
ЬепеПсіа Ъепеѵоіепііа тоѵеЦіг. Ы. (ИТ. 2, У. Маіо ДевіЙегагі 
а іе ргініеиііат теат, ерши Ътстітііат (готовность услу¬ 

жить тебѣ). М. Ог. 1. Сосііив яігйіиіі СаШіпае еолвиіаішп 
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Негиш реіепіі. Ы. Соеі, й. Е^о Шд ошпіа зііиііа еі оЙ'ісіа 
рго позіга песеззііийіпе еі йеѣиіззе те сопйіеог еі ргаезіі- 
Ііззе агЫігог. Ій. Миг. В. ВсгіЬів йе Саезагіз китгпо іп поз 
атоге: Ьипс еі Іи [оѵеЫз еі поз, цшЬизсшщие роіегітиз 
геЬиз, аіщеЫтиз. М. (^и. Ег. В, 1. Еироіетиз еі Мсойатиз 
ріі'ліапіев ІюгІаЬапІиг еі ргоре сегіа [оѵеЪапі зре, дат №сап- 

Йгит ех сотрозііо асИоге еі 1ег§а Іюзііит іпѵазигит. І,іѵ 38, 6. 

109. 8осіт,сотев, рагіісерз, сопзогз, тйаіщ соттіШо, сот-роз, 
вссіаіог, сітсіаіог, стесіа. Зосіиз, отъ ветра = 'і-ісди — приста¬ 

вать, примыкать, наз. такой человѣкъ, который присталъ къ дру¬ 

гому, съ тѣмъ чтобы либо всегда, либо въ извѣстныхъ случаяхъ, 

при извѣстныхъ условіяхъ помочь его планамъ, поддерживать его 
дѣло, раздѣлить его участь, слѣд. товарищъ, компаньонъ, союз¬ 

никъ, пленъ общества, товарищества, шайки. Имя предмета 
занятій товарищества ставится въ род. падежѣ. Основано ли 
товарищество, союзъ на договорѣ, какъ напр., въ предпріятіяхъ 
торговыхъ, въ откупахъ ѵесіщаііит, въ политическихъ союзахъ 
между различными государствами, налагаются ли имъ взаимныя 
обязательства, или нѣтъ,—для употребленія слова это все рав¬ 

но Сотез, отъ сош=сига и іге, 2) зн. 1) спутникъ, прово¬ 

жатый, кто сопровождаетъ другаго въ дорогѣ, 2) метафориче¬ 

ски, такой человѣкъ, который, подобно попутчику, не поки¬ 

даетъ другаго въ его предпріятіяхъ, дѣлахъ, неудачахъ, цѣляхъ 
и планахъ, слѣд. вообще=товарищъ. Обстоятельство, въ кото¬ 

ромъ онъ не покидаетъ другаго, означается род. падежомъ. 

Эта же конструкція бываетъ и при рагіісерз, т.-е. ^иі рагіеш 
саріі, зизіінеі, принимающій участіе въ чемъ-шб., участникъ 
въ дѣлѣ, часто употребляемое вмѣстѣ съ сотов, зосіиз, афи- 

*) Если Гогіиіт и ІаЬог принять въ коренномъ значеніи, то предъидущія 
объясненія будутъ согласны съ приводимыми у Дедерлейна и у другихъ ѵегзиз 
шешогіаіев: 

Сопеогіеа іотііша еайеш, восіоз ІаЬог ійеш. 

Вей сагоз Гаешпі зеііоіа ІиЛиз теш войаіев, 

но слова у Рсрнш р. 152: Зосіиз а&епіет аф’иѵаі, какъ-то етЬсняютъ понятіе. 
*) Такъ же какъ вциев о та ецисі іге, рейез отъ рейіЬиз іге, апіізіез отъ 

ан(е зіаге. 
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Гог.—только съ тою разницей, что раііігеря выражаетъ соб¬ 

ственно участіе въ дѣлѣ, я не отношеніе кт. другимъ участни¬ 

камъ въ томъ же дѣлѣ. Сотого, по управленію одинаковое 
съ рагіісер», выражаетъ тотъ главный оттѣнокъ., что участіе 
въ чеыѵниб. произошло отъ случая или отъ обстоятельствъ. 

КоіЗаІік ') зн. особенно товарищ?, чей-пиб. въ весельи того съ 
своими гостями, слѣд. особ, въ сопѵіѵіа и ерніае. При этою, 

словѣ пе бываетъ цепіі. оіуесі., потому что оно само собою 

выряжаетъ занятіе вполнѣ. Сошров, отъ сот съ роі, отъ ко¬ 

тораго ровке, выражаегі. только то, что извѣстное лицо есть 
владѣтелъ вещи, означенной прп помъ род. падежомъ, а не 
укатываетъ на участіе по владѣніи другихъ. Сошінііііо наз. 

тотъ, фіі ина сит аікрю іпііііаі, боевой товарпщъ, соратникъ. 

Ни|Ц8 ЬеІІі сро рагНсгря еі жіж еі а<1)иіог евве сорог. Сіе. 

Аіііс. 9, 10. Ів еі сот^н шеиз йгіі іііо іетроге еі отніцщ 

іітсгит паѵіраііониш, Іаіюгшп репсиіогпт шеогит воет. 

ІА 1)іѵ. 13, 71. Но€,ш ПіНіуніае (общество риЫісаішгит ш 

Виоиніи) шетогев езве еі ргаіоз сорповсев. 1Ы(1. 13, 9,—пись¬ 

мо, въ которомъ съ начала до конца говорится объ нихъ. По)08 

гесеріов айве воет (іііпегів, ЬеІІі) авсівсипі. Саев. В. О. 1, 

б. Миіі цгаѵаіі вагсіпів іЬані (Іио: шшв іегеЬаі іівсов сит 

цесшііа, аііог ^иіеіи8 сотев кециііиг. РЬаеДг. 2, 7. 8о1ив Ьото 

ех Іоі апівіанііиш ренегіішв гаііопів еві рагііссрв. Сіе. Вер;. 1, 

22. ()пі(1 генрошІеЬо ііЫ сотогіі іпеент іетротт іііогит? 

1(1. Миг. 37. Наіші ветрег жіаШ.—Ери I а Ь а г сит тМіЪш 

пкхіісе. 1(1. 8еи. 13. Мспіів, ІіЬогіаіів, раігіае, ѵоіі сошров.— 

8есіаіог, отъ весіигі, и аввесіаіог, провожатый, лаз. люди, 

которые сопровождали какое-ниб. знатное лицо но время иска¬ 

нія имъ должности (въ качествѣ кандидата), во время поѣздокъ 

съ порученіемъ въ провинціи, по время управленія провинціей 

*) ЬшЫін іи* можетъ происходить пи отъ вйгіса, ни отъ вміоо, ни отъ еЗас, 

Ѵзш (е«и5а), іш отг ншіЛегп. Можетъ быть, оно происходить отъ ёЙ — въ 

аѵйаѵщ, аіііѵ. К будетъ дигамма, точно такъ, какъ въ веіириг отъ аёѵ ігер, 
вегро отъ Ё/,ігщ, воДео отъ Йарац евсе, а а иерешло въ о точно такъ, какъ 
изъ корня словъ я/.ёы, в)биг>зС, в>.юс, раіякоѴ, гаТас, ряСеіѵ сдѣлались ишЬ, 

ѵоіреи, 80І, шоШв, іоііо, ѵосо. 
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либо въ какихъ бы ни было предпріятіяхъ; они имѣли въ виду 
поддерживать вліяніе лица и за это получать отъ него тѣ или 
другія милости (особыя порученія, второстепенныя и мелкія 
должности). Въ переносномъ смыслѣ въ латинп серебрянаго вѣка 
этими словами назывались еще приверженцы системы какого- 

пиб. философа. Нѣтъ этого добавочнаго значенія въ аззееіа 
или аззеспіа, также отъ зециі. Это слово означаетъ только 
человѣка, который поступаетъ въ свиту къ знатному, отъѣзжаю¬ 

щему В7. провинцію, и именно только для того, чтобы получить 
отъ него какія-ниб. выгоды; это слово и употребляется въ худую 
сторону. Аі. зесіайапіиг ешп (ша^ізігаіит реіепіет) іпиШ. 

«Носе, тегсебе: сонеебат еззе сгітеп. Нос цикіет гетоіо 
()ціг1 гергеііегкііз?» «(^иіб ориз езі, ііщиіі, весШогіІтзЪ Сіе. 

Миг. 34. АЪ АГгісаюо ѵеіиз аззесШог ех питего атіеогит 
поп ітреігаѵіі, и(і зе ргасіесіиіп іп Аігісат бисегеі, И. Ѵегг. 
2, 11. АШсиз поп бесеге зе агЬіІгаЬаІиг, цшии ргаеіигат 
§егеге поіиіззеі, аззесіат еззе ргаеіогіз. Нер. АН. 6. 

Цриміьч. Изъ сказаннаго видно, что смыслъ сейчасъ раз¬ 

смотрѣнныхъ словъ такъ спеціаленъ, что ни одного изъ нихъ 
нельзя употреблять въ общемъ смыслѣ: послѣдователь или 2) 

въ частности послѣдователь ткого-ниб. учителя. Въ послѣд¬ 

немъ смыслѣ лучше брать ашМог, бізсіриіиз, или ужъ какой- 

ипб. оборотъ съ зечиі. 
110. Сотііагі, ргозеуиі, регзедт, (Шисеге, зііраге, зециі, 

сотеуш. Сошііагі аіиціега зн. сопровождать кого-ннб., быть 
снутпикомъ въ дорогѣ, въ путешествіи, къ какой-ниб. цѣли, 
!>) метафорически в быть связану, соединену съ чѣмъ-нпб., 

сит баііѵо, только очень рѣдко. Ргокециі аііциеш, слѣд. за 
кѣыъ-ниб. или сопровождать кого-ниб. накакос-ниб. разстоя¬ 

ніе а) въ качествѣ преслѣдователя, Ь) что бы составлять нри 
немч» почетную свиту. Но регзециі зн. преслѣдовать въ об¬ 

щемъ смыслѣ, безъ отношенія къ величинѣ или малости раз¬ 

стоянія. Пеіінсеге, насколько оно относится сюда, зн. состав¬ 

лять почетную свиту при коыъ-ниб. на пути въ засѣданія се¬ 

ната, ПИ форумъ, либо оттуда домой бііраге, окружать густой 
толпой (людей съ оружіемъ въ рукахъ, бандитовъ, привержен- 



цевъ). Бъ смыслѣ <приставать къ кому-ниб. въ качествѣ 
спутника, послѣдователя, приверженца» будетъ яецыі аЗідиет, 

Но очень часто его слово зн. еще и «быть соединену, свяшну съ 
чѣт-ниб.» Такиыъ-же образомъ употребляется и сопзецш". толь¬ 

ко въ атомъ глаголѣ всегда удерживается тотъ главный оттѣнокъ, 

что сопровождающее надобно понимать плодомъ или слѣдстві¬ 

емъ ѵегО’Ниб. другаго. Ех игЬе рапш сотііаіив ехііі. Сіе. 

Сяі. 2, 2. Нояіек Іоео сейеге со^еЬаиі, вед /ометин ргощиі 
Лщіепіев поп роіегапі Сяез. В. С. 2, 41. бепаіогез сот- 

ріигез (.Тиііагп ге^ет, <ршт ецио іп пгЬет ѵеііегеіиг) рговесиіі 
5ця1. Нжі. 44. Еипега, ехведитк рговеерн-. Наес кип! ірза 
ІюіюгаЬіІіа, ваіиіагі, арреіі, сіесіисі, гаіиеі, сопяпіі. Сіе. 8еп. 18. 

СяШіпа вііраШз сЬого ]'иѵепІиСія. 1(3. Миг. 24. Аіпігогиш ѵо- 

Іипіаіез жЦиѵяпйае винѣ, щойо не Іигріішіо щиоіиг. И. 

ЕаеІ. 17. риосЗ сіісіит тйдпа шѵійіа ттсиіа еві. Кер. 1)іоп. 6. 

111. Маміігі, раіраге. птіееге, пЛиІпгі, авзепіагі, шіт- 

аге, іп/Іиеге, гггереге. Выказывать особенную нѣжность, при¬ 

вязанность, любовь поступками или словами либо тѣмъ и дру¬ 

гимъ способомъ вмѣстѣ, по тѣмъ или другимъ причинамъ, 

«ласкать кого-гшб., ласкаться къ кому-ниб.» ѵі и льститъ, нра¬ 

виться», по лат. будетъ Ыанйігі аіісиі, и этотъ глаголъ упо¬ 

требляется съ подлежащими и изъ именъ предметовъ неоду¬ 

шевленныхъ, какъ нанр. ѵоіирѣэд, ѵегЬа. Унизительный смыслъ 

въ Ыашііііае бываетъ только тогда, когда они неприличны 

положенію того, кто ихъ дѣлаетъ. ВІаіиЩіае могутъ выра¬ 

жаться глаголами тиісеге и раіраге или раірагі — глшмть, лас¬ 

кать, съ тою разницею, что первое должно шероховатое сдѣ¬ 

лать гладкимъ, жесткое мягкимъ, и такимъ образомъ Ь) что- 

ниб. укротить, усмиритъ, а послѣднее должно возбудить гла¬ 

женьемъ въ предметѣ чувство удовольствія. Айиіагі (аіщиш 
а1ісиі)-~тропъ, взятый отъ собаки, которая, всячески прося отъ 

хозяйской милости подачки, вертитъ хвостомъ и извивается 

у йогъ, и перенесенный на такое искательство и лесть, кото¬ 

рая выражается въ подобострастныхъ, рабскихъ ужимкахъ я 

словахъ, и бываетъ вслѣдствіе униженія себя. Имена предме¬ 

товъ неодушевленныхъ подлежащими при этомъ глаголѣ не 



бываютъ, Лззепіагі аііеиі, отъ а.чяепіігі, ваз. дѣйствія такого 
заискивающаго льстеца, который своимъ собственнымъ умомъ 
и характеромъ, совершенно жертвуетъ другому и своими сло¬ 

вами. жестами, минами, поступками рѣшительно подлаживается 
къ его желаніямъ. Агіиіаііо противорѣчитъ достоинству сво¬ 

боднаго лица, а аззепіаііо достоинству благороднаго характера. 

Ііа пай зшпив, иі Ыатіігі ровзіптз Из, а чиіЪия зіі реіеп- 

(Іиго. Сіе. Ог. 1, 20. Сегѵиз тиігетіа соііа таніЬив ргаеѣе- 

Ьаі. Оѵі(1. Меі. 10, 118. Миісепіет іірггек еі а^епіета сагтте 
^ие^сц8. Ѵігц. Ниіс таіе зі раіреге, гссаісіігаі ипгіщие іиіиз. 
Ног. Аіііеиз песіие роіепіі айиіаіия ев! Апіопіо пес сіевре- 

гаіоз геіщиіі. Кер. АН. 8. Тасе іи, циега е^о іпіга іпіітоз 
отпев риіо. Катп фи Ъиіс азеепіагі апіюит тйихегів, е Нат¬ 

та реіеге іе сіЬит ровве агЪіігог. Тег. Еип. 3, 2, 37. Сіѵі- 

шп Ъепеѵоіепііат ЫапсШт еі степіапйо еоііщеге іигре екі. 
Сіе. Ьаеі. 17, 61. 

Но вкрадываться нельзя выражать ни однимъ изъ предъиду- 

щихъ глаголовъ, а надобно переводить оборотомъ тзіішаге вс 
іи аііерші или іпвшиаге іи аіщиісі, аііеиі, вообще — стараться 
проникнуть въ душу, въ сердце чье-ниб., либо іггереге іи аіі- 

фійі — мало-по-ыалу, незамѣтно проникнуть во что-нибудь, либо 
шііиеге іи аііциіё — легко, безъ помѣхи проникнуть во что- 

нибудь. Ниіс Регзеиз сіаі іпашіаіа, иі рег опте оЪзециіит 
тіпиагеі ее іп фіат шахіше іатШагет изит (ігаігіз Нешеі- 

гіі), иі еіісеге огапіа агсаиа зрееиіагщие аініііоз е)из зепзиз 
роззеі. Ілѵ. 40, 21. Огаііо тоііо регГгіпрі, іпосіо іггеріі іп 
.ниток Ііотіииш. Сіе. Ог. 28. №М1 іага іасііе іп апішоз іе- 

пегоз аЦие тоііез т[ітІ, ^иатѵагіі сапепсіі зопі. ІО. Ьеа. 2,15. 

112. Соѵіетпсге, врегпеге, аврегпагі, сіезрісеге. Если пре¬ 

зирать значитъ въ отношеніи къ какому-нибудь предмету не 
отдавать должной цѣны его качествамъ, его достоинству, его 
физической и нравственной сторонѣ,—цѣны, на которую онъ 
имѣетъ право и которая ему всѣып другими воздается, и слѣд. 

■трактовать ею мелко, не отдавать ему должной цѣны, не 
отзывать должнаго уваженія, то употребляется сопіешпеге. 

почти—рго піЫІо (Іисеге, рго шііііо ІіаЬешІиш риіаге. Но 
10 



если презирать значитъ не хотѣть ничего знать о предметѣ 
или не готѣтъ имѣть никакого съ нимъ дѣла, и поэтому спрова¬ 

живать его отъ себя, пренебрегать имъ, бросать ею, то это бу¬ 

детъ врепіеге. Усиленный терминъ къ этому будетъ аяраглагі — 

<отвергать съ неудовольствіемъ, съ отвращеніемъ». Наконецъ, 

беврісеге зв. съ настоящей либо ложной точки зрѣнія смот¬ 

рѣть на предметъ презрительно, сшсот '). Оішііа анйеиіеш 
сопіжпеі НалніЬа], пііііі іешеге арепіеш теіиеі. Еіѵ. 22,39. 

Еа гее еі Шіб сстіетпепМив (Тридцати, которые оставив 
Тразнбула безъ вниманія) реглісіеі еі еі йезресіо (на котораго 
тѣ, въ сознаніи своей силы, смотрѣли презрительно) наіиіл і'иіі 
Кер. Тіігая. 2. Нине гсеелп ін ІгішпрЬо йисіит РоІуЪіиз 
Ьаибциадиат врегпепдт ансіог Ігайіі. Ьіѵ. 30, 45. ОизШш, 

дтт сііо іс], диск) ѵакіе (іиісе ееі. авретаіиг ас гевриіѣ Сіе. 

Ог. 3, 25. 

113. Меіиеге, іітеге, /огтМаге, гс/огтМаге, раѵеге, ігері- 
дате, ѵегегі, ѵепегагі. асіогаге. соіеге, оЬветѵаге съ относящи¬ 

мися сюда именами сугцествителъными. Меіиеге—у Цезаря 
этотъ глаголъ не встрѣчается—и іпеіиз употребляются чаще, 

нежели Іітеге;—ѵегеп говорится въ противоположность зре- 

гаге, врез, атаге, атог, о'іііцеге, сайтъ ІіаЬеге, — и употребля¬ 

ются эти глаголы тогда, когда нужно выразить однимъ словом 
аіТеейопеіп 8. регШгѣагіопего апіші, составляющее сущность 
всякихъ видовъ страха. А въ отличіе отъ своихъ синонимовъ, 

теіиз значитъ безпокойство, тревога въ сердцѣ изъ опасенія, 

что можетъ встрѣтиться какая-ниб. неудача, бѣда Если при 
этомъ словѣ есть реп. оЬ}*. то имъ означается либо а;, пред¬ 

метъ, столкновенія съ которымъ, вреда отъ котораго боится 

') Сопіетнеге ені рагѵі йисеге, ііеаріеете іиГі а Бе ехіыішигс, яре тип сию 
іаБІійіо герсеге еі бе"терап-. Порша ей. ЕіеЬі. р. 174. Но очевидно, цто иѣ 
эти понятія сродни между собой, и поэтому встрѣчаются мѣста, гдѣ етешп 
ііееріееге, а можно било ожидать сооіетиеге либо крегпеге, и наоборот». 

Впрочемъ, если хоришеш.ко ішикпузь въ атп мѣста, то окажется, что і сляба 
поставлено било въ нихъ слово, котораго ми ожидали ои, то сейчасъ и;'ві- 

видея бы оттѣнокъ мысли, бывшій въ виду у писатели. Кромѣ того сличи § НЯ. 
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тотъ, дш гаеШш ІіаЪеі, либо Ъ) предметъ, при мысли о кото¬ 

ромъ онъ смущается и чувствуетъ робость, боится его оскор¬ 

бить или даже просто имѣть съ нимъ дѣло. Поэтому теіиеге 
зн. тревожиться изъ опасенія возможной неудачи и т, п. и 
теіиеге аіщині зн. либо а) опасаться, что извѣстный предметъ 
вмѣшается въ дѣло, либо Ь) бояться имѣть дѣло съ предме¬ 

томъ, затронуть, оскорбить его. 8і зрев еві ехврееіаііо Ъопі, 
таК ехвресіаііопет евве песезве еві теіит. Сіе. Тшс. 4, 37. 

Меіиі ее, <ріат атагі таіеѣаі, Кер. І>іоп. 9. Осіегіні. бит 
меішпі—МетЬга теіи еІеЬіІіа зипі: апітив ргае Итоге оЪ- 

віириіі. Тегепі. АгІеІрЬ. 4, 4, 74. Еві теіиз іиіигае аеггііи- 

біпів воіііеііа ехзресіаііо: ін диет аиіет теіиз (вс. сайіі), 
іп ешнЗет і'огтіеіо, іішЩав, раѵог, і§паѵіа (сасіаі еві пе- 

севве). Сіе. Тивс. 5, 18. Еві теіиз а гаііоне аѵегва саиііо. 

ІЬій. 4, 6. Сличи ІЬісі. с. 30. Біопувіив сиіігов іопвогіоз те- 

іиепз сапйеніе сагЬопе віЬі айигеЬаі сарШит. Сіе. Об'. 2, 7. 

и сейчасъ потомъ: Оиі ее теігіі ѵоіеві, в диіЬив теіиепіш, 

еовйеш теіиапі ірві песевве еві;—о шеіио, не..., иі...,пе 
поп.,., с. іпйп. говорится въ каждой грамматикѣ. Тішог зн. тру¬ 

сость, робость. Если при этомъ словѣ есть “еіііі. оЬ]". либо аЬ 
с. аЫ., то эти падежи означаютъ угрожающій предметъ, кото¬ 

рымъ возбуждается то чувство,=боязнь, робость передъ—.— 

въ виду—Поэтому іігпеге — чувствовать робость, боязнь, аіі- 
Чиігі, аѣ а1й}щ>=передъ чѣмъ-ниб., въ виду чего-нибудь. По¬ 

этому, въ свою очередь, іішііііш наз. тотъ, кто легко можетъ 
встревожиться, сробѣть, испугаться, и, наконецъ, іішійііав бу¬ 

детъ качество ііпшіі, робость, боязливость. Согшніаге, а силь¬ 

нѣе ге і'огші(1 аге=испытывать чувство трепета, ужаса, оцѣ¬ 

пенѣнія, аІігршІ=передъ чѣмъ-ниб., отъ чего-нибудь. Раѵеге ея 
со страха дрожатъ. ігерйіаге быть въ безпокойствѣ, въ тре¬ 

вогѣ. Поэтому совершенно справедливы слова Дедерлейна (Си- 

нон. II. стр. 191), что шеіив наз. страхъ въ смыслѣ представ¬ 

ленія, мысли, а ііншг въ смыслѣ чувства; но послѣднее на¬ 

добно имѣть въ виду и при существительныхъ именахъ одного 
корня съ послѣдними названными глаголами йтнііЗо, раѵог, 

10* 
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ігерійаііо, и при самыхъ ятяхъ глаголахъ '). Наконецъ, ѵсгегі 
зн.: вслѣдствіе знакомства съ силой, величиной, свойствами, 
вліятельностью пресмета чувствовать къ нему почтеніе, бла¬ 
гоговѣніе, страхъ. Саѵеге йесеі, іітеге поп сіесеі. Сіе. Тшіс. 
4, 31. (Зиов (?с. СітЪгое Теиіогккдие) аііциаггійіи іпеггпон 
ітѵегапі, Іюз ровіеа агтаіов зирегаѵегині. (Солдаты Марія). 
Сае$. В. Гт. 1, 40. ^иі<^? Ѵеіегапов поп ѵегетиг? Наш іітгі 
ве пе ірзі циійегп ѵоіипі. Сіе. РЬіІ. 12, 12. ШеШеЬапЬ еиш 
зегѵі, ѵегеЪапіиг ІіЬегі, сагпт отпев ІіаЬеЬапі. Ій. 8еп. 12. 
Г^питп оЬшігаіо воіе ІепеЬгае і'асіае еввепі герепГе, АНіепі- 
епзішп апітов зиттик Итог оссираѵіі. ІЙ. Кер. 1, 16. Ті- 
тоге пкігіів (изъ страха смерти) вчі-ог ішн сопГеввиз еві еі 
^иае щи. Рѣаейг. 1, 14, 10. Ни (ив іпзійіоза сіетиепііа йсіес- 

іапіиг, ііііив ігаш /огтШпі. Сіе. АН. 8, 16. Ай]'шіцшіГиг ре- 

гіепіа ѵйае іигрщпе аЬ Ііів /огтігіо гоогііз (страхъ и тре¬ 

петъ смерти) СогііЬиб ѵігіз орропііиг. Ій. Кер. 1, 3. Раігез 
іоі шю гетроге тоііЬиз апіті іигЬаіі ігерісІаЬапІ таців, циат 
сопвиІеЬапі. Ііѵ. 21, 16. ЦЪі іпігаѵіі апігооз раѵог, ій зоіигп 
теіиипі, ^ио»1 ргітит (отгШаге соерегипі. Сигі. 4, 16, 62. 

Ѵегетиг циійет ѵов, Котапі, еі я ііа ѵиШв, еііат іітетт, 

вей р!ш> еі шетиг еі іітетт йеов. Ьіѵ. 39, 37. і). Этотъ 
примѣръ показываетъ, въ какомъ смыслѣ ѵегегі йеоз значитъ 
бояться боговъ. Но ѵепегагі йеоз значитъ изъявлять передъ 
богами (или, подобно имъ, чествуемыми людьми) свою покор¬ 

ность и благоговѣніе чистотою сердца, молитвами, колѣнопре¬ 

клоненіемъ, тверженіемъ себя на землю (ргосшпЬеге), айога- 

ііопе въ смыслѣ т.росу.иѵгіт<; либо другимъ какиыъ-ниб. благо¬ 

говѣйнымъ дѣйствіемъ. Айогаге, собств.=■ обращаться съ молъ- 

бой, чествовать молитвой, аііциій, молиться о чемъ-нибудь; 

2) Іроахітіѵ, т. е. выражать почтеніе посыланіемъ рукой по- 

‘) Надобно еще замѣтите, что Итог, іогпшіо, раѵог употребляются и въ 
ріигаіів, а теіиь ввкогда, и что страхъ І'оггиііІаіПій, ігеріііапіів, раѵепііз ви¬ 
дѣвъ в въ наружности, со еторови. 

*) Ьъ ѵегеог ш;—и ѵегеог иі—смыслъ глагола часто такъ ослабляется, что 
верное часто = можетъ статься, пожалуй, а послѣднее — едви-ли (нѣмец. 
ІеісЫ, ат Епйе—вектгііск; Зейффертъ ЬаеІ. р. 77.) 
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цѣлуя и т. д. '). ОЪвегѵаге зн. обходиться съ какимъ-ниб. че- 
ловѣкокъ почтительно, съ уваженіемъ. Сильнѣе значеніе гла¬ 
гола соіеге: онъ значитъ вообще усердно заниматься чѣмъ-пиб.; 
поэтому соіеге аіщиет = изъявлять кому-нибудь (богу или че¬ 
ловѣку і благоговѣніе, почтеніе, чествованіе, уваженіе сред¬ 
ствомъ, которое въ этомъ случаѣ означается твор. над., или 
вообще словами, дѣлами либо мыслями 1). Существительныя 
имена, сюда относящіяся, будутъ: ѵепегаііо, айогаііо, оЬвег- 
ѵапііа, си Пив, но сиііига зн. только присмотръ, уходъ за чѣмъ- 

ниб, (т. е. старательное занятіе), оЪзегѵаііо только наблюденіе. 
Беив регііюепв рег паіигага сидиэдие геі, рег іеггав Сегез, 
рег таге Еерйігшв, аШ рег аііа, роіегині іпіеііщі оиі диаіез- 
<Ціе віні—, Ьов Йеов еі ѵепегагі еі соіеге йеЪетив. Сиііиз 
аиіет сіеогит езі оріітиз ійегсщие савііззітив айріе вапсіів- 
нітив ріепівшш^ие ріеіаіів, иі еов ветрег рига, іпіе§га, 
іпсоггиріа еі тепіе еі ѵосе ѵепегетш. Сіе. N. Б. 2, 28. Ѵе- 
пегагі годет (Регвагит Сонои гесизаѵіі). Nер. Сои. 3. Гиіі 
ѣос іл ашіеійа чиазі диогіеіат ,іив іпіег Шов, иі тіііііае ргор- 
Іег ехітіат ЪеШ еіогіат Аігісанит иі сіеит соіегеі Баеііив, 
<1он)і ѵісіввіш Ъаеііию, диой аеіаіе аніееейеЪаі, оЪвегѵагеі іп 
рагепіів Іосо Всіріо. Сіе. Кер. 1, 12. Аиі’ійіив оЪзегѵапіш, 

те соШ, ассейіі ай ргохішов. Ій. Біѵ. 12, 27. Беов 
ѵевігов риЫісов шеовеще ііа сиіогаѵі, иі тіЬі йе ѵоЬів соисог- 
йіае рагіае ріогіат йагепі. Ііѵ, 7, 40. 

114. ІЧкіоу, ршіепз, рийіет, рийгегіт, ѵегесипсііа, ѵегесип- 
(ІИ8. Рнйог, чувство стыда, стыдъ, наз. сознаніе неприличія 
или безнравственности какого-ниб. поступка, выражающееся 
или сопровождаемое, въ высшей своей степени, краской въ 
щекахъ, бываетъ-ли оно уже вслѣдъ за поступкомъ помянутаго 
сорта, или оно будетъ нравственною боязнью сдѣлать его; по¬ 
этому часто (и въ этомъ смыслѣ одно только это слово и упо¬ 
требляется) зн. нравственное чувство, чувство нравственной 

р См. Древности. 

■) Что ів, чш соііі иНцисш, имѣетъ въ виду особенно польза или выгоду 
для себя, съ этимъ иельая не согласиться. 
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ѵеспт, нравств. долю-. Сюда относится рпсіепз, чувствующій 
рікіогет; потомъ рцгііснв, стыдливый, стыдящійся, особенно 
тоть, кто наблюдаетъ требованія цѣломудрія и нравственности, 

и рш1ісМа=цѣломудріе, нравственность. Ѵегесшкііа, эн. за- 

сттттст. т. е. боязнь нарушить (іесопші и тѣмъ возбудить 
въ другомъ досаду: ѵегесшпінк наз. тотъ, у кого есть эта за¬ 

стѣнчивость. Рийогет піЬог, іеггогет раііог сопеецпііиг. Сіе. 

Тизс. 4, 9. Мосіегаіог сирісіііаііе ридог. Ісі. Кіп. 2, 34. Ри¬ 

нате !) а ііісешіо еі іігшсНЫе ііщепиа геЕщініі. Сіе. Ог. 2,3. 

Хііііі іп ео ііт&етшгл, пііііі тойегаЬпт, пііііі рийепз, піЫІ 
риЛгсит. И. Ріііі. 3, 11. ЕгиЬезсгші рийісі еііат Іоциі гіе 
рийісііга. И. Еее;. 1, 19. Ѵегесипйіат иаѣига Іютті «Іесііі, 

диа&і диенгійп) ѵііирегаіітіів вон іпрлзіае іітогет. Ы. Еер. 5, 

4. Ѵегесипйіае рагіез ешіі (Ьогашеп) поп оіГешіеге, іп цио 
тахіте ѵІ8 регзрісіПіг (Іесогі. И. (Ж 2, 28. Іпносеіііев еі 
ѵегетпсіі зипі, иі Ьепе ашііапі, пі гитогет Ъопит соИі^аюС 
Ос. Бе^. 1, 19. 

115. Теггеге, іеггог, раѵог, Іюггог, сопзіегпаге, соизІегпоМо. 

Теггеге, пугать, зн. приводить въ испугъ, т. е. возбуждать въ 
комъ-ниб. Іеггогет, испугъ, или и раѵогет, Ьштогега, о ко¬ 

торыхъ сличи § 113 и § 104, либо іітогет. Сопвіегпаге, 

вмѣсто котораго Цицеронъ употребляетъ сопсііаге, регіеггеге, 

сопіигЬаге, зн. приводить людей или зві рей, напр. лошадей, 

въ тревту, въ замѣиштельство. Происшедшее отъ этого дѣй¬ 

ствія состояніе будетъ сопвктнаііо. ЕуиіШш.ч ішрегаі, иі циаш 
юэхшшш іеггогет Ішкііідш шіегаиі. Саез. Б. О. 7, 8. СаШ— 

аД агпіа сопвіегтіі Еизсіпопет—сопѵеіііипі. Еіѵ. 21, 24 

Ѵіеіі ретіішдие, дио іогв Іиіегаі, стеіегпаіі ргоііщіипі. Саез. 

В. О. 8, 19. Аихіііа виЬвігііагіа Апііосііі раѵоге еі соткті- 
Ыот двдбгі&апщі іаіейктші іеггііа іи і'ират ѵегва киш. 

Ьіѵ. 37, 42. 

116. Тешкге, іаеоітт, /авіі&іге, /авіійіит, патеа. Нецн- 

цероновское существительное іаеіішт означаетъ отвращеніе^ 

*) Е. Цицеронъ боялся ішетуиіпь публичнымъ ораторомъ: онъ боялся сдѣ- 

лата каіую-ниб. неловкостъ, еели-бы, не чувствуя внутренняго цризвашя, вс 

чаял шетушілъ ораторомъ. 
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въ смыслѣ пресыщенія чѣмъ-ниб , когда надоѣла продолок и- 
шелъпость какого-ниб. состоянія, однообразіе тѣхъ или дру¬ 
гихъ явленій. Поэтому Іяегіеі тпе= я чувствую пресыщеніе, 
мнѣ надоѣло что-ниб., и мнѣ тошно выносить то, что мнѣужь 
надоѣло. КияШішп наз. отвращеніе отъ пищи (аіісиріз сіЪі), 
вслѣдствіе чрезмѣрнаго раздраженія желудка и вкуса; 2) также 
отвращеніе, брезгливость къ извѣстнымъ предметамъ, какъ слиш¬ 

комъ обыкновеннымъ слишкомъ пошлымъ, происшедшее отъ 
чрезмѣрнаго раздраженія чувства эстетическаго, вкуса умствен¬ 
наго и 3) спѣсь, смотрящая на все обыкновенное слишкомъ 
свысока. Кѣмъ владѣетъ такое ГазШшгп, тотъ Ѣазіігііі. ()шѵт 
Іяесіеі геі, тотъ потерялъ терпѣніе; грй ѣазіігііі гето, тотъ 
потерялъ вкусъ, чувство чего-нибудь М. Но паизеа, ѵаитія, зн. 

морская болѣзнь и Ъ) вообще отъ тошноты позывъ на рвоту. 

Таедеі аисііге еасіеш тпііііев. Тег. РЬогга. 3, 3, 2. Заптйез 
ірзоз ЬеШ соійгасіі іаеАіит серй. Ьіѵ. 8, 21. Кисіет еззе 
отпто іп позіл'із (незнакомымъ съ нашей литературой) ай! 

ітіегѣіезіггіае вершйае езі ягй іавЫсШ сіеііеайззші. Сіе. Г'іп. 1, 
2. ВирегЪаз апгез ЬаЪетіш, зі ершт сіотіпі зегѵегшп поп 
(авШіапі. ргесез, поз го§агі аЪ Ііопезйз ѣетіпіз іпсіщпаптг. 

Ілѵ. 34, 5. Каѵщаѵітиз зіне Итоге еі паизеа. Сіе. АН. 5, 13. 

117. ЗирегЪт, іпзоіепз, апщапз, еШиз, ѵатіз, зирегЫа, 

тзоіепіга, аггодапііа, еіаііо, ѵапііаз, зрігііиз, /авіт, /азіиіігтг. 
8ирегІ;ш наз. тотъ, кто гордится дѣйствительными либо вооб¬ 

ражаемыми преимуществами своего положенія, слѣд. надмен¬ 

ный, гордый во взглядахъ на вещи и въ рѣчахъ, капризный, 

деспотичный въ поступкахъ, контрастъ съ яе<]іш8. У поэтовъ 
ннрегішй говорится иногда и въ хорошую сторону = тотъ, кто 

или то, что выдается надъ обыкновеннымъ уровнемъ, отли¬ 

чается Іп8о!еіі8, непривычный (т. е. не привыкшій), шшр. геі, 

2) непривычный т. е. необыкновенный, а поэтому 3) и тотъ, 

кто, въ виду своихъ дѣйствительныхъ или воображаемыхъ дос¬ 

тоинствъ, либо внутреннихъ или внѣшнихъ преимуществъ, не 
обращаетъ вниманія на тонъ и обычаи общества, пренебрега- 

11 Такъ по Дёлер.трйиу. 



!52 — 

етъ имъ. п поэтому колетъ его, высокомѣрный, спѣсивый, за- 
дѣвающій, оскрбмющгй спѣсъю, и 6) тѣ предметы, въ кото¬ 
рыхъ обнаруживается это качество лица Противоположные тер¬ 
мины бѵдттъ тойег&іщ іпобезіий. Предметъ, объявляющій 
претензія на права, вниманіе, значеніе, цѣну высшія, чѣмъ 
какихъ стоитъ, субъектъ заносчивый, съ претензіями, наз. 
.чітораііб; въ отличіе отъ абвііпепв, еонішеіш. Еіаііів, въ оглп 
чіе отъ с1етІ88П8. виЬшіввиБ, ваз. тотъ, кто приведенъ или при¬ 

велъ себя въ расположеніе духа смѣлое, гордое, къ взглядамъ 
широкимъ, возвышеннымъ, Ь) предметъ, произведенный такою 
настроенностью духа. Но ѵапиз наз. надутый, ту стой хвас¬ 

тунъ. въ отличіе отъ ѵегаз, вітріех. Сообразно предъидущему 
надобно опредѣлять и слова: внрегЬіа, іпвоіепііа. аггоіщпіш, 

еіаііо (апіпзі), ?аш‘іа§, а по § 116 Іазіиз и іавШішп. Но 
между тѣмъ какъ еіаііо, насколько оно относится сюда, про¬ 

исходитъ главнымъ образомъ изъ благороднаго самосознанія, 
зрігііш (ріиг.) основывается на слишкомъ высокомъ мнѣніи 
либо о достоинствахъ собственной личности, либо о важности 
мѣста, занимаемаго лицомъ. ІІігиш вирегЫогет іе ресипіа 
іасіі, аи юиой іе інірегаіог сопвиііі. Сіе. Біѵ. 7, 13. Ѵісіогіа 
паіига іпзоіепв еі вирегЪа езі. Сіе. Маге. 3. Тагцшшив 8и- 

регілія.—Ін геЪиз рговрегІБ еі асі ѵоіипіаіеш иовігаш Шеи* 

іі’оив трегЫат тарію орете, /авіШит аггодапіктщие іи§і- 
атиз. Сіе. ОЙ'. 1, 26. Если ораторъ захочетъ защитить на¬ 

родъ противъ лицъ высокопоставленныхъ, которыя, между тѣмъ, 

іиіоіегапііиб ве ^'аеіаиі еі аеуиаЬШіаіет ^игіз сошшитв ргае- 

зіапііа 6і"піШІ8 аиі Іогіипае виае ігатеипі, то онъ скажетъ, 

что великія ихъ заслуги не даютъ имъ никакого права на ве¬ 

ликую съ ихъ стороны швоіеііііаш и 1'аМісІішп. Сіе. Ог. 2, 

52. Еі, сгесіо (иронически), <уиа іп игбе Іюшіиее іл ѵеіеге 
(Іі^пііаіе ібгіитщие пай еоріат гегит тосіегаіе і'егге пои 
роіиепші, іп еа ізіі ѵевігі ваіеШіев тойеніе іпзоІепЫат §иаш 
соиііпеЬиііі. 1x1, Архаг. 1, С. Апоѵікіив іапіов 8ІЫ зрігііщ 
іапіаш аггодапііат вишрвегаі, иі і'егеініш ион ѵіііегеіиг. 
Сае§. В. О. 1, 33. Коп егаі Кевіогі ѵегешіиш, не ѵега бе 
ье ргаебісаив пішів ѵісіегеіиг аиі ітоіет аиі Іоуиах. Сіе. 
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8еп. 10. КМ! шщшип іпзоіепз аиі ціогіовитп ех оге Тішоіе- 
опііз ехііі. Кер. Тітп. 4. КоІеЬаі аггодапз іп ргаесіріепск» 
рориіі Ъснейсіо ѵігіегі. Саек. В. С. 3, 1. Апігпо гпаігпо еіаіо- 

дт Ііиіпашш гев бевріееге. Сіе. ОЙ'. 1, 28, и Еіаііо апігаі. 
ІЬіс]. 19. СЫ ѵагтз аіііпшя аига саріив ігіѵоіа аггіриіі іпзо- 

Іепіет 8ІЪі іігішіат, іасііе агі йегізит яіиііа Іеѵііав гіисііиг. 
Рііаесіг. 5, 7, 1. 

118. Титеге, іитезсеге, іигдеге, іигдезсеге, іитог, іитійиз, 
іигдіАиз. іиЪег. Послѣднее слово означаетъ опухоль или возвы¬ 
шеніе на тѣлѣ человѣка либо звѣря, особенно болѣзненное, и 
не употребляется метафорически. Титеге, распухнутъ, опух¬ 

нутъ, въ прямомъ значеніи въ прозѣ не употребляется, и въ 
главныхъ чертахъ своихъ—точно также неупотребительному 
въ прозѣ Іигдеге, раздуться-, только въ послѣднемъ есть оттѣ¬ 
нокъ переполненности, готовности разорваться, лопнуть. Но въ 
метафорпч. смыслѣ ііппеге въ прозѣ употребляется и означаетъ 
кипѣніе (волненіе) страсти, надутость гордости, напыщенность, 
надутость рѣчи. Інсіюаііѵа іишезсеге и іигдеесеге оба упо¬ 
требляются метафорически, а первое и въ прямомъ значеніи: 
Іитог, іитісіив, іигикіиз въ прозѣ употребляются въ обоихъ 
смыслахъ. N11111 пиши8 аЙееіа гесіе еаі, ершіи іп іитоге езі? 

Аиі пит аіщиосіріаш теиіЪгит Іитійит ас іигдійит поп ѵі- 
Ііозе §е Ііаііеі? 8іс ідііиг іііі’іаіив еі ітпепз апіпіиз іп ѵіііо 
еві, заріеніів аиіет апітиз зетрег ѵаеаі ѵіііо, пишрлат іиг- 

дезсіі, пшщиат іи тек. Сіе. Тазе. 3, 9. 

119. ВершМаге, гезриеге, геугсеге, гергоЪаге, /азЫйіге. Ке- 
ршііагс зн. презирать или отвергать что-ннб. предлагаемое либо 
собственное но безполезности либо вредности; гезриеге, усилен¬ 
ное, болѣе выразительное аврегнагі, отвергать съ презритель¬ 
ной миной; гсрсеге отклонять, не принимать, отвергать вооб¬ 

ще, безъ всякаго особеннаго оттѣнка; гергоЬаге высказывать¬ 
ся противъ чего-ннб., протестовать, т--е. отказывать въ своемъ 
согласіи, одобреніи, ѣ’авіісііге, о которомъ сличи § 116, зн 
пренебрегать, отвергать что-ниб. изъ брезгливости, изъ гордо¬ 
сти. 8аере еѵепіеі, иі ѵоіиріаіев гершИапйае аиі. Сіе. кіи. 
1, 20. Сошеііаш ихогет иі гершііагеЛ (развелся), сошреШ 



Саевяг а (ІісШоге тшііо тодо роініі, 8иеі. Сиен. 1. ^то 
сіѵів еві, ^иі ѵоя поп оси Из гіщіаі, аигіЪиз гезриаі, апіто 
ачрегпеЩг. Сіе. Річ. 20. Сотіігіопеч, онпч геуссегаі, гишь 
аррегіѵіі. НігІ. В. А/ех. 39. Ерісигиз сопгігтаі, іііисі ѵеі тахі- 
те. диоь' іряа тіпгн аксізсаі, ѵоІирШет, гергоЪеІ (Іоіогет. 
Сіе. Кіп. 1, і. N6 /ШШіет позіп .часепіоіит шшіегшп яссі- 
регс. 1л ѵ. 10, 8. 

120. Ме/еИеге, гейагдиеге, геѵіпсеге, соп/Ыаге, ге/иіаге. 

Если «опровергать» зн. резонамп либо фактами доказывать, 
что то или другое мнѣніе, показаніе ложно, невѣрно (опр. 
что-ниб.), либо Ьі что кто-ниб. представилъ ложное, невѣр¬ 

ное мнѣніе или показаніе (опр. чого-жб.), то это будетъ геіеі- 
Іеге '), противоп. сопіігшаге: въ этомъ случаѣ должно быть 
отстранено дѣйствительное или предполагаемое Гаіва. Но если 
«опровергать) зн. резонамп либо фактами доказывать, что гЬ 
или другія ащшпепіа, т.-е. резоны, обвиненія, положенія, пока¬ 

занія несильны, неубѣдительны, либо что Ъ) кто-нчб. съ сво¬ 

ими резонами и т. д. не заслуживаетъ вѣры, то это наз. гесіаг- 

#иеге '), противоп. ргоЬаге: въ этомъ случаѣ должны быть 
ослаблены, отстранены згщшепіа, пущенныя въ ходъ. Срав¬ 

нительно рѣдко употребляется геѵіпсеге '); оно значитъ: побѣдо¬ 

носными доводами либо поразительными фактами выяснять либо 
а) вѣрность, либо Ь) ничтожность какого-нибудь показанія или 
обвиненія, либо 2) о комъ-ниб. доказать, что онъ въ своихъ по¬ 

казаніяхъ либо обвиненіяхъ либо а) говорилъ правду, либо Ь) 

утверждалъ неправду. сЕг/іу/аѵ, слѣд. либо опроверпатъ, либо 
доказывать, уличать; главный оттѣнокъ тотъ, что дѣло выводится 
на чистоту, и ложь оказывается ложью, а правда правдой. 

Соиіиіаге *) собств. зн. «кипятокъ воды подливомъ холодной 
воды довести до того, чтобы онъ утихъ, улегся», а потомъ, 

метафорически, унимать, утишать чувства, страсти, заста¬ 

вить молчатъ, опровергнуть показанія, обвиненія, когда чув- 

') Сличи § 537. 

*) Отъ сонГппдеге. Супит, отъ і'ошірге встортіу Силъ Си Сит нм. Гнети. Сліь 
соіііш.аге=- ііітіеті» споете, геС’іивіь* ніыіешіо гиргішем1. 
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ства, страсти, показанія, обвиненія рвутся одолѣть,—заставить 
молчать, унять, поразить лица, которыя со всѣмъ этимъ вы¬ 
ступаютъ на сцену. Въ геіиіаге ') коренное значеніе, кажет¬ 
ся, пропало: оно зн. 1) сторониться отъ чего-ниб . отвергать 
что-ииб., не принимать чего ниб., а поэтому 2) отражать, опро¬ 

вергать показанія, обвиненія, направленныя противъ кого-ниб., 
заставитъ молчатъ лоца, которыя выступаютъ съ показаніями 
или обвиненіями. Именно, еопйііаге отличается отъ геіиіаге не 
тѣмъ, что выражаетъ большую энергію дѣйствія, и не тѣмъ, 
что обращается только противъ жалкаго и мелкаго, но по сло¬ 
вамъ Дедерлейна, тѣмъ, что въ геіиіаге особенно выступаетъ 
на видъ понятіе защиты. Ііа пай киш ив, иі розвіпшз ій, циой 
іпіеініішив, сопііпнаге еі ісі, циой соніга йісііиг. ге{е11еге. Сіе. 
Ог. 1, 20. Йшпгаа сіепщие Ьиртз ^еиегів Ііаес еві, иі, ві іп ге(еІ- 

Іепйо айѵегвагіо ііппог евве огайо. циат іи сопйітаийів новігів 
геішв роіеві, ошніа іп іііит (вс. айѵегвагішп і іеіа сопіегат: 
зіп повіга ргоЬагі і’асіПив, срыт іііа гейагдиг роввипі, гіейи- 
сеге анігаов а сопігагіа (Іеі’епвіопе еі ай повігат сопог Іга- 
(Іисеге. ІЬій. 2, 72. Сгігаіпа геѵісіа геілів соп/иіаге пііііі аііі- 
пеі. І іѵ 6, 20. Кшкраат Агсіііав геѵіпееіиг. Сіе. Агсіі. 6. 
Соп/икші ѵегЬів айтойиш ігаіит раігеш. Тег, Ріюгт. 3, 1, 
13. Огаіог аийасіаш соп/иМ айѵегвагіі. Сіе. Рагі. Ог. 38. 
8іве вивріеіопе іиае сирігіііайв ион роіегів ііііив сирійііаіет 
геіиіаге. Ій. ІЛѵ. 1, 9 ехіг. Ріив е^о іп ііас саивва ІаЪогів 
сопвшпо іп ровсенйів ІевііЪив, ^иат ееіегі сіеіепвогев ін ге{и- 

ІатШ. 1(1. Рои!. 1. Кііеіогев иовіга ]иЪепі нов сопйгтаге 
агриин'пйв, сопігагіа геіиіаге. Ій. Ог. 2, 19. 

121. іогтаге, іп/'оппаге, соп/огтаге, /тдеге, гакіеге, е$т- 

деге, іпзШиеге, сопяШиеге, ітігиеге, рагаге, сотрагаге, арра- 

тге, ргаерагаге. Роппаге, образовывать, давать видъ, зн. при¬ 
водить въ правильный или хоть въ желаемый водъ, въ желае¬ 
мое устройство, положеніе. Рііщеге—насколько оно относится 
сюда—зн. по нредгюсящейся идеѣ либо по инстинкту произво¬ 

дитъ, творитъ, создавать изображеніе либо ремесленно-искусное, 

•) Гл. $ 537. 
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либо Ь) художественное, и 2) матеріалъ или предметъ обра- 
ботывап такъ, чтобы его форма, его наружность достойно со¬ 
отвѣтствовала идеѣ, носящейся передъ тѣмъ, кто выполняетъ 
обработку, слѣд. образовывать, давать форму, видъ *). «Пре¬ 
образовывать, передѣлывать во что-ниб.» будетъ гебЛеге, о ко¬ 
торомъ см, § 335. Мог таге зн. заранѣе давать форму, видъ 
чему-ниб, для какого-наб. назначенія т.-е. формировкой заранѣе 
приготовлять, а еще я 2) начертывать, составлять образъ, иде¬ 

алъ чего - ниб. Съ ііпцеге сродно сопі'отааге = до такой 
степени образовать или выработать, т.-е. привести что-ниб. въ 
настоящій видъ, устройство, состояніе, что оно соотвѣтствуетъ 
вообще своей цѣли, ши какой-ниб. цѣли особенной, назначен¬ 
ной, какъ напр. это особенно видно въ выраженіи не сопібг- 
таге асі ѵоІипШет аИсищв у Сіе. Віѵ. 1, 8 ■’). Еще: тогда 
какъ человѣкъ йиренв создаетъ совершенно новый образъ, со¬ 
отвѣтствующій его идеѣ, человѣкъ сопіогтамк только при¬ 
способляетъ къ своей цѣли образъ, уже данный. Но въ тонъ 
сходны между собой предъидущіе глаголы, что они или долж¬ 

ны имѣть при себѣ дополненіемъ въ винительномъ падежѣ имя 
предмета, который долженъ выдти изъ образующаго дѣйствія, 
именно геіѣіеге, еоніогшаге, — или, по крайней мѣрѣ, мо¬ 

гутъ имѣть такой винительный, именно ііпцеге. іоппаге, іи- 
і’оггааге; но при ейііщеге бываетъ винит, падежъ уже отдѣлан¬ 

наго произведенія, отсюда еШнреге = представить І'хтоттоѵ. т.-е. 
выполнить образъ, копію чего-нибудь, ехргітеге ІіпеатенМв в. 

ріріепіш, огаііопе в. ѵегЬів еіс. аііциій. Соніогшаге, іпіог- 

таге, Ничего, іоппаге, въ соединеніи съ приличнымъ допол¬ 
неніемъ, бываютъ еще синонимами глаголовъ, разсмотрѣнныхъ 
въ § 83, между которыми есть и іпвіііиеге Съ другой стороны, 

]шіііиеге =устатолятъ, ушротать, заводить, вводить, т.ге. 

съ винит, пад.—дѣлать распоряженія, принимать мѣры къ тому, 

') Курніуеъ, Нгишк. 1. сц>. ІЫ.&іщвге ставитъ на раду съ .Чсуеі» и юте». 

(1<-і#аіі (пі»в«и); но, кажется, оно относится къ I IКО, я нохожъ, откуда ісіха, 
точно там., кикъ Ггануо къ рчЁаі, рауг,ѵси. 

’) Сличи *е Нищете въ мѣстѣ иаъ Сіе. От. 8. 
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чтобы что-ниб. явилось, было налицо; съ іпйпіі.=дѣлать не¬ 
обходимыя распоряженія, принимать мѣры къ тому, чтобы что- 
ниб. сдѣлалось, и часто=начинать, но никогда = рѣшать, рѣ¬ 
шаться; послѣднее съ іпйші. будетъ только сопвіііиеге, о ко¬ 
торомъ сличи § 80- Потомъ, между чѣмъ какъ іпвіііиеге аіі- 
фіет, по § 83, зн. обучать, воспитывать практическими наста¬ 
вленіями, упражненіями,—ішігиеге аіщиепі, аіідиісі зн. приво¬ 
дить въ надлежащее устройство либо снабжая необходимыми 
средствами, либо спеціально приготовляя, слѣд. = снабжать, 

дѣлать способнымъ, правильно приготовлять, правильно устра¬ 

ивать. Сродны съ этимъ глаголомъ по значенію 1) рагаге= 
приводитъ въ готовность, приготовлять либо приготовляться 
къ чему-ниб., а1к|Ш<1 (не ай аіщині), либо съ іпйші. и Ь) прі¬ 

обрѣтать, доставать; 2) сотрагаге аіщиій = заготовлять нуж 
ныя средства къ чему-ниб.; но изготовляться къ чемѵ-ниб., Ы 
снаряжаться, собираться, будетъ ве согарагаге ай аіщиій— 
такъ въ большинствѣ у писателей,— а не сотраго съ іпйпіі.; 
3) ргаерагаге = (уже) заранѣе приготовлять къ тому, чтобы 
что-ниб. было налицо, какъ скоро то или другое ожиданіе 
исполняется, но рѣдко яе ргаерагаге ай аінціій; въ этомъ смыс¬ 
лѣ гов. яе согарагаге ай аіісціій '); 4) аррагаге аіщиісі — дѣ¬ 
лать нужныя приготовленія къ чему-ниб., съ такими же допол¬ 
неніями, какъ и рагаге, а особенно съ Ьеііиш и словами, озна¬ 
чающими пиры, зрѣлища, празднества, і^ояіга рііуяіса сопішеп- 
іиг ейесііоііе (образующая сила) еі таіегіа (вещество, матерія), 
циаш [гпргі еі (огтаі еЙ’есііо. Сіе. Асай. 1, 2. Могши риіа- 
ЬаіЛ яіийіа еяве еі цинзі сопзиеіийіиега, сіиат рагііт ехегеі- 
іаііоиів аявійиііаіе, рагііт гаііоие /огтаЪапі. ІЬій. 1, 5. І'огта- 

Ьаі оишея еі ай Ьеііі еі ай расія ивия. Ілѵ. і, 45. Ѵоіисгея 
Ііпдипі еі соняігиииі пігіоя, арев /гпдті і'аѵов. Сіе. Аіехатніег 
аЬ АреІІе роііввішиш рін^і еі а Суяірро ітді ѵоІеЬаі. Сіе. 
Агв і'тдтйі ~ скульптура, пластика. Ні иедце ѵиііиіи /іпдеге 
(притвориться спокойвыми) иецие іпіегйшп Іасгігаав іепеге 

*) Но кто пристукаетъ къ дѣлу извѣстному для него, имъ самимъ задуман¬ 

ному, тотъ, конечно, будетъ рагаіпз къ йену, а не ргаерагаіив. 



роіегалі. Спев. В. В. }, 39. 1 опиат Іоііня геі риЫіс&е ѵеіт 
тіКлв ех щш (гпдеге те ровит. <’ч. А и, 6,3. Л<\ ѵоішііа- 
іеіп, ай ятЬіІгіит еі лиінт аііепрів Іоіит пе /гщсгѵ. Сіе. Ог. 
8 іліі. \и!)д гея т;«р:ів (чѣмъ изложеніе ораторское) репеігаі 
пі аніпкщ (шУіеМпт) еовдие Ііщіі, (отмі, ЯесШ, 1(1. Впіі. 
38. Ніе агІіЬив яеЫн рѵепіів а<1 Ьитапііаіет пфогтагі во)е(, 
Ігі. АгсЗі. .3. Ецо іи тип то огаіоге Ппдепдо іаіет іп/пгтаікі. 
цииИн Зогіавке пето ІиіЗ. 1(3. Ог. 3. Апішипі еі гпепіет теат 
го^іінііопе Ітшіішт ехсеПепЗіиш етфтпаЪтп. ІЫ<1. 6. Ей 
еіііт огаііо. соѵ(огтапЛа поп яоіит еіесііопе, весі еііат сол- 
вігисііопе ѵегішгтп. 1(3. Ог. 1, 5. Кяіига ііа вресіегп Зопва- 
ѵіі огів (лица), и* іи еа репііив гесотіііоя тог ее е/І'іпдегеі, 

1(3. Ілц. 1. 9. ІтШтге паѵев, ропіет, ѵіпеае, йеіесіига, 
гоаріеігаіия, потомъ іпкііі. Засеге, есгіЬеге, іге. О о шит ехог* 

наіяиі аідие ітІіжШт і’гге геййійегаі іеіе шкіат аідие ша¬ 
йена Сіе. Ѵегг. 2, 2, 34. 8епес1ие айоіевеепіиіов (Зосеі, гтИ- 

ШЖ, а<1 опте оЗПсіі піинив ітітіі. 1(3. 8еп 9. Іпвігиеге іпві- 
(ІІав п рагаге шШіт. Сіе. Тиггее рагаге ас З’асеге соерегипЗ, 
Саек, ітігисіѵм еі рагаіит сопѵіѵіиш. Сіс. Рагаі Зге, рго- 
ЗІСІ8СІ, З.чсеге. Рагаге, цине рагапіиг ресипіа, едкой, іагпиіое, 
ѵевіеш е^геріаш, ѵаеа ргеііоеа, апіісое поп рагаге еіиііит 
еві. Сіс. І/іеІ. 15. Сотрагаге тііііее, агша, сіаввеш, гепіеіЗіит, 

сопѵіѵіит, іпвійіав. Іаисіет. 8е сотрагаге а(3 ііег, агі гезроп- 

(Зеікіит. Лат Іюс ірвит ргаееаріепе апіто ргасрагаѵеті апіе 
паѵев. Ьіѵі 30, 20. Саеваг а^еган аррагаге, ѵіпеае а^еге, 
Іиггск (Зиае сопвЗіІиеге соеріг. Саее, С. (і. 7, 14. 

122. Еіисеге, сАжаге. Ейисеге «вскормитъ, вироатть», 
тр^феіѵ, относится къ охраненію, заботамъ по части нуждъ 
тѣлесныхъ, но ейисаг>‘ = воспитывать обнимаетъ заботы либо 
о нуждахъ тѣлесныхъ и духошшхъ вмѣстѣ, либо-—'И такъ всего 
чаще—заботы объ одномъ духовномъ, умственшжъ в нрав¬ 
ственномъ образованіи, -гсаіоебііѵ '). Нішс еіЗихі а рагѵиіо. Тег. 
Аііеіріі. 1, 1, 23. Аррагеі Ті. еі С. (ігаесішв поп Ішл іи 
цгешіо ейишіоё, диаш іи вегшоне шаігін. Сіс. Вгиі. 58, гдѣ, 

') (’м. Першн^ди, Юли. і,іи, Іір. 23. 
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впрочемъ, главное удареніе падаетъ на воспитаніе духовное. 
Нос екі Ьопшіе іпееппо ІіЪегаІііегфіе ейисаіо 
бщтип. Ісі. Ог. 1. 31. 

123. Аіеге, гиігіге. Аіеге, продовольствовать, поддерживать, 
содержать, тргзЕЕѵ, зн доставлять необходимыя средства жизни, 
но тшігігс, питать, кормить, зн. доставлять пищу и питье. Стра¬ 
дательной формой отъ аіеге часто бываетъ ѵексі, и во всѣхъ 
формахъ глаголъ этотъ часто значитъ поддерживать въ смы¬ 
слѣ метафорическомъ, т е. покровительствовать, вешать, 

содѣйствовать успѣху, а ппігіге въ этомъ смыс іѣ употреб¬ 
ляется только у поэтовъ. І)ісеЪаІ (Сгаккикі непіінеш екке <іі- 
ѵііеш, ніеі гріі ехегсНиш аіеге рокнеі вкік ІгисйЬик. Сіе. Ра- 
гжі. 6. Попок аШ аіѣек. Сіе. Риегов Іира пиіггі. Отіеі. Раз*. 

124. Жпдеге, соп/іщеге, соттіпіш. ехсодМаге, зітиіаге, 

йтітиіаге, {•ісіт, соттепіісіив. При дальнѣйшемъ развитіи 
значенія, указаннаго въ § 121, ііпкеге получаетъ потомъ смыслъ 
думать про себя, мечтать, воображать, т. е. создавать мыс¬ 
лію образъ, который будетъ пе что иное, какъ чисто продуктъ 
мысли, либо Ь) создавать мыслью образъ, который будетъ жить 
внѣ дѣйствительности и истины, будетъ протпворѣчить ей,= 
выдумывать. Соіщпішвсі, ‘) придумыватъ, выдумывать, зн по¬ 
думавши, что-ниб. найти, изобрѣсть,—все равно, будетъ-ли то 
нротиворѣчить дѣйствительности и истинѣ, или не будетъ. 
Ехеорііаге, выдумывать, придумывать, зн. подумавши, доис¬ 
каться. бішиіаге '), аііциііі либо съ асе. с. іпііп.— притво¬ 

ряться, принимать гит набшштъ личину, выставлять предлогъ, 
лицемѣрно увѣрять, что со мной что-ниб. дѣлается или что 
а чему-ыиб. вѣрю, какъ-ниб. думаю, тогда какъ со мной этого 
нѣтъ, или я такъ не думаю, этому не вѣрю. Но гііккіпшіаге, 
аПцинІ либо съ ассик. г. інйи. = притворяться, показывать 
видъ, что со мной чего-то не дѣлается, либо что я чего-то не 
думаю, чему-то не вѣрю, а между тѣмъ со мной то дѣлается, 

•| Отъ одиог‘1 корня еь пмЬвлцниь въ себѣ удвоепіе текши:, га виз, ре ѵо;, 
|л*ѵ«вцъо», ріроѵа (р. мню 

*) Отъ одіюг» корил иі. лшііь. 
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либо я то думаю, тому вѣрю, утаивать, скрывать, слѣд. си¬ 
нонимъ съ сеіаге, оссиііаге, (ереге. даже и съ перыге, іпГііі- 
агі. Поэтому іісіик зн. выдуманный: а) невѣрный или но соот¬ 
вѣтственный дѣйствительности, Ь) отвлеченный ("абстрактный); 
согшпеліісшь вымышленный, т е. а) изобрѣтенный, идеальный, 
отвлеченный, Ь) лоасный; біши1а(ик притворный, выставленный 

* на видъ, подъ личиной, подъ предлогомъ (чего-нибл, (Ііяяітв- 

Іаіпк скрытый, скрытный, скрывши, не давая замѣтить, Іще 
(вообрази, предположи, допусти і аіідиет ііегі яаріепіет, поп- 
(Ітн е88е. Сіе. Асасі. 2, Б6. Рщііе сорііаѣіопе іптріпст соп- 
іИііош'б тезе. 1<і Мі(. 29. Марі.ч іітео, п«' шиІТа егітіпа 
ргшѣегтіиеге, диат ме диа іи івішм (іпдеге ехізі.ішег. 1(1. 
Ѵ’егг. 1, 5. Саіаѵіі (йіееЬапІ) вегѵипі ргійіе ѵегЬегіЬив (а §е) 
савіі^аіиш рег ігат егішеп (а ве іпсеікШ сои Паи) соттепіит 

те. Уѵ. 26, 26. Наес ѵегена Ерісигин топоргаттов (безтѣ- 

лесвыхъ) (ІеоБ еі пііііі арепіев соттепіт еві. Сіе. N. Б. 2, 
23. РІашІеЬаПІ (публика въ театрѣ) іи ге (ісіа: <рп(1 агЬііга- 
тиг іи ге ѵега 1'асіигов і'иівве? І(]. Еаеі. 7. Соттепіісіі еѣ 
іісіі йіі. 1(1. N. [). 2, 28. Соттепіісіа сіѵііаз Ріаіоніз. ІЬ. 1, 
53. Соттепіісіит егішеп. Ій. Ашег. 15. (^иій шаіі аиі все- 

Іеш іщі аиі ехсодгіагі роіекі, диой Саііііпа поп сопсерегіі;? 
Ы. Саі. 2, 4. 8о!о і'игеге ве вітиіаѵгі. Сіе. (Ж 1, 30. Ко- 
шиіив аергііийшеш аніші йішшиІаЪаі. Ьіѵ. 1, 9. 

125. Соугіа/ге, адііаге, ѵоіѵеге, гериіаге, регретіеге, тесіі- 
Іагі, соттепіагі, скЫЬегаге, сопзиіеге, соуііаііо, теШаіго, сот- 

шепШіо, (кІіЬегаііо, сотиііаію. Съ прибавкой или безъ нри- 

бавки анішо, іи анішо, іи иіепіе, шеніе, весит, уже само по 
себѣ адііаге аіідиій зн. «свою умственную дѣятельность направ¬ 

лять на что-нвб., заниматься чѣмъ-ниб. въ мысляхъ >, обдумы¬ 

ватьі, соображать, разбирать въ умѣ, но смыслу сродно съ 
нецицероиовскимт. ѵоіѵеге = работать головою надъ планами 

чего-ниб., носиться съ ними. Кериіаге, съ прибавкой или безъ 
прибавки весшн, сшн анішо вио, аіідиііі, либо съ вопрос 
тельнымъ предложеніемъ, разсчитывать, взвѣшивать, обдумы¬ 

вать, соображать, для того чтобы составить вѣрный взглядъ 
на что-вибудь. Регрежіеге = строго, отчетливо взвѣшивать, 



обдумывать что-ниб. (іііщиііі, на основаніи чего-нибудь, ас? 

ліідлісі, аІі(]ц.ч гг. что служить мѣрой), для того чтобы опре¬ 
дѣлить пѣну, установить взглядъ и. въ случаѣ нужды, рѣшить 
надлежащія мѣры. Сорйаге не произошло изъ совете, а есть 
сложное отъ аяйаге, 'У зн. заниматься чѣаъ-ниб. въ мысляхъ 
• безъ дополненія, аіщині, сіе ге съ вопрос предо.), обдумы¬ 

вать что-ниб., думать о чемъ-ниб., а съ іпі'ітѣ = задумывать 
т. е. хотѣть, имѣть намѣреніе, но рѣдко съ асе. с. іпііпіѣ 
и никогда = полагать, утверждать. Мебйагі, образовавшееся 
изъ ілгХгтаѵ, ■) зн. размышленіемъ, изученіемъ, занятіями по 
какому-ниС. предмету приготовляться къ собственному прак¬ 
тическому выполненію или обработкѣ (аіщийі, сіе ге, вопросит, 
предл., іійіпйіѵиз, но никогда асе. с. іпГтй.), особенно = за¬ 

ниматься чѣмъ-ниб., обдумывать что-ниб., напр. рѣчь и т. д. 
Сотттіеійагі, отъ сотгаітіізсі, собств. зн. сотшепіа. т. е. то. 
что мы соображеніемъ открыли, приводитъ въ порядокъ, раз¬ 

бирать. связывать, обрабатывать въ систему, составлять 
плат, чертежъ, для того чтобы—если встрѣтится случай къ 
выполненію, разработкѣ чего-ниб. на практикѣ—быть заранѣе 
ютовымъ къ дѣду, аіісріісі сіе ге, съ вопрос, предложеніями 
или весит, а также сига а1і(]ио, и безъ дополненія = зани¬ 
маться, работать, напр. надъ рѣчью, излагая въ тоже время 
мысли и на бумагѣ, либо и не дѣлая этого. Поэтому тебйатіо 
занимается особенно заготовленіемъ матеріала, а соттеійаііо 
больше приведеніемъ его въ порядокъ и изложеніемъ. ОеІіЬе- 
іаге, отъ ІіЬга, одному и съ кѣмъ-ниб. другимъ (сит аіщио) 
взвѣшивать, обдумывать всѣ шансы за и противъ касатель¬ 
но чего-ниб. (аійщкі, бе ге, вопросит, предлож.), какъ надоб¬ 
но будетъ поступать, если представится случай. Соивніеге зн. 
обдумывать, обсуживать (шаіе, Ьепе...), т.-е про себя размыш¬ 
лять, либо съ кѣмъ-ннб. другимъ совѣтоваться о томъ, какой 
планъ, какія мѣры (соквіііа) надобно принять. Существительныя 
имена, 'производныя отъ объясненныхъ глаголовъ, очень понят- 

‘) Сдѣлалось изъ соі^ііаге, какъ собесе изъ соі^еге. 

Сличи К. Л. Шнейдера Еіешепіагі. стр. 266 слд. 
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іш сами собою: надобно только отличать ихъ отъ причастій 
того жо корпя. Именно, существительныя означаютъ а) дѣя¬ 

тельность, Ь) возможность либо наклонность, с) спеціальный 
образъ дѣйствій, спеціальные пріемы, либо б) опредѣленное 
содержаніе мысли и т. д., а причастія показываютъ продуктъ 

(результатъ) размышленія и проч. Но такъ какъ содержаніе дѣй¬ 

ствія, напр. размышленія, тѣсно связано съ продуктомъ размыш¬ 

ленія. то отъ этого и выходитъ то, что напр. еорііаііо часто 
невидимому употреблено или и дѣйствительно употреблено и въ 
смыслѣ сощіаіит '). АррагеЬаі ішуив Натіісагет, диаш диогі 
ігегегеі, адііаге іп апішо Ьеііит. Еіѵ. 2], 2. Регяеив Ъеііит 
іп аніто ѵоІѵеЬаі. Іб. 42, 5. Ьопре гаіЬі аііа теме еві, ііщиіі 
Саіо, сит гев аЦие регіеиіа повіга сонвібего ег сига неніеп- 

ііаз поннцііогит тесит гериіо. 8а11. Саі. 48. Ргітит Саіопі 
ѵііат аб еегіат гаііонів погтат бігщеніі еі бііщепііввіте 
регрепйепіі тотепіа оШеіогшп оншіига гевропйеЪо. Сіе. Миг. 

2. І)осіо еі егибііо Іюшіпі ѵіѵеге еві содгіаге. Іб. Тивс. 5, 88. 

Ех Авіа гебіенв (циига сегнегега іоі орріба, диае диопбащ 
Яогепііввіта іиегипі, пиис рговігаіа еі бігиіа) соері едошеі 
шесиш віе содііаге: Нет, пов Ііотипсиіі шбщпатиг, ві диів 
повігиш іпіепіі, сит шю Іосо іоі оррібогит сабаѵега рго- 

,)есіа )аееані? Сіе. І)іѵ. 4. 5. Содііа, диетабтобиш абііие 
іогіииа гюѣівсит е«егіі. ІЬіб. Анітаі нііііі а^епв не соугіагі 

диібет роіеві (не значитъ: «нельзя себѣ представить (і'ігщі)», 

но: «рѣшительно не такой предметъ, которымъ мысль, мышле¬ 

ніе можетъ заниматься, интересоваться, придумать съ нимъ что- 

нибудь».) И. Асаб. 2, 12. Невінаііі і'игеге еі рговспрііоиев 
еі біеіеіигак содііаге. Іб. Саі. 2, 9. МейііаЬог, дшлшміо ешм 
іііо Іодиаг. Іб. Аіі. 9, 17. Санбібаіив ассиваііонега тесШагі 

ѵівив еві. 16. Миг. 21. Нешовіііепев регіесіі тесШапйо, иі 
пето ріашіій Іосиіив віі. Іб Апігаайѵегіині еа, диае бон» 

ііипі, сигіове іпсіріипідие соттепіагі аіідиіб еі бівсеге. (Дѣ¬ 

ти на первой степени своего умственнаго развитія). Іб. Ріа. 5, 

НыемсСшхъ, Стилист, стр. 150. слѣд. (1’уссЕ. пер. стр. 163 слѣд.). Кребс» 

АиііЬагЬ. б. со^наНо. 
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15. Наес шіЬі ѵізиз езі ізіе ех аііа огаііопе (Іееіашаге, циап» 
іп аііит соттепіагеіиг. Ісі. Атег. 29. Ніз ргохітіа N01113 ін 
Іюгіоз Б. Вгиіі аищігія соттепіапЛі саизза (для занятій) ѵепе- 
гатшз. 1(1. Ьаеі. 2. Мадізіег Ыс 8аптіііиш (і. е §1ааіаіогнт) 
зитта ^ат яепесіиіе езі еі ^иоііс^іе соттепіаіиг (практикует¬ 
ся въ своемъ искусствѣ). Ісі. Ог. 3, 23. Нет а те заере йеіі- 

Ъегаіат гегцпгш. 1(1. Лсасі, 1, 1. ВеІіЬегаіиг сіе Аѵагісо, іп- 
сешіі ріасегеі, ап сіеі'епсіі. Саез. В. О. 7, 15. Еі, ргіиз, чиат 
іпсіріаз, сотпііо еі, иЬі соптіиегіз, таіиге і'асіо о риз езі. 
8а11. Саі. 6. Ехегсііаііо, тейііаііо. сопзиеіибо в ехегсііаііо, 
сопзиеіисіо, соттепіаііо Сіе. Тизс. 2, 17 и 18 употреблены 
почти рядомъ другъ съ другомъ объ одномъ и томъ же предметѣ. 

126. ІЯзсеге, сареге, регсіреге, сопсіреге, сотргеііетіеге, 
іпіеШдеге, содпозсеге, позсеге, адпозсеге, апітайѵегіеге и апі- 

тит айѵегіеге, саііеге, зсіге. Юізсеге зн. стараться пріобрѣсть 
знаніе того или другаго предмета, узнаваемаго теоретически 
(науки, исторіи или просто новостей дня), либо ловкость въ 
занятіяхъ предметомъ практики (искусствомъ, ремесломъ и т. 
д.),—стараться пріобрѣсть посредствомъ ученья у другихъ, по¬ 
средствомъ собственнаго изученія, практическихъ упражненій, 
а часто и изъ простыхъ разсказовъ. Для полученія желаемаго 
результата отъ ученія, требуется, чтобы учащійся могъ сареге 
т.-е. понимать, цѣнить предметъ ученья, его важность, гра¬ 
ницы, истинное значеніе. Если учащійся до этого дошелъ, то 
онъ можетъ «предметъ ученія постигнуть основательно, вполнѣ, 
усвоить, сдѣлать своею духовною собственностью т.-е. регсі¬ 

реге *)». Отъ послѣдняго отлично сопсіреге: этотъ глаголъ зн. 
только воспринять своимъ сознаніемъ, именно а) почувствовать, 
Ь) представить въ умѣ, понять что-нибудь, либо с) повѣрить 
чеыу-ннб., ши наконецъ іі) представить ходъ, возможность чего- 
нибудь,—все равно, по внѣшнему ли настроенію, или по соб¬ 
ственному желанію Выше указанное значеніе глагола регсі- 

*) Другое значеніе ем. сейчасъ далѣе. 

:) Надобно замѣтить еще сопсіреге аііциій, съ ѵегЬів иди и безъ него, нанр. 

]из )игат1ит, Іецеш, еЛісІит, Гоеііиз — „выражать, излагать словами11. 
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реге происходитъ отъ того, что онъ первонач. значитъ та- 
типѣ, замѣтить глазами, ушами, вообще чувствами, и есть 
синонимъ съ апітшп абѵегіеге или аліпшіѵегіеге, — съ ток» 

разницей, что дѣйствіе «замѣтить», выражаемое послѣдними 
глаголами (а. абѵегі. и алітаЛѵ.), принимается за результатъ 
собственно вниманія. Но если надобно сказать, что кто ниб. 

тотъ предметъ, которымъ занятъ его умъ, не только схваты¬ 

ваетъ въ цѣломъ объемѣ и содержаніи, но и твердо держитъ 

его въ умѣ, то слѣдуетъ употребить сотргеѣепбеге '), обыкнов. 

съ аш'то, тепіе, тетогіа, Бсіепііа, со^ііаііопе. Слѣд. понимать, 

проникать, т.-е. доходить до смысла предмета и такимъ обра¬ 

зомъ получить (вѣрное) представленіе объ немъ, будетъ ве 
сотргеЬепйеге, а іпіеіііреге. Тотъ, чиі іпіе1Іі«іі, получаетъ 
знаніе только тѣхъ или другихъ, общихъ пли частныхъ, сто¬ 

ронъ предмета, напр. бытія, важности, величины, истины, спра¬ 

ведливости, ложности, причины, основанія, цѣли, намѣренія, 

вліянія, буквальнаго смысла и подобныхъ сторонъ, которыя и 
означаются опредѣленными глаголами. Поэтому нельзя сказать: 

Іпіеііщо І)ешп, но только іпіеііщо езке Беипі, чиаііз, диап- 

іиз... 8Іі Бейз. И если, послѣ Цицерона, говорится, напр. ()иші. 
11, 10: Босгаіез аЬ Іюіпівіішк зиі іешрогік рагипі іпіеііі- 
^еЬаІиг, то здѣсь надобно разумѣть не личность ■) Сократа,, 

но его значеніе, вліяніе, важность и т. д. Потомъ, хотя можно 
сказать Ьос, ШшІ, таріа. іліеііщеге, съ добавкой словам 
фіаіе ей, ^иа1іа віпі..., но нельзя сказать аіѣет іпіеііщсге 
безъ евве или какой-ниб. изъ выше упомянутыхъ добавокъ. Но 
< искать знанія тою или другаю предмета самою по себѣ, узва- 

вать, разбирать его натуру, отличительный характеръ», будетъ 
со^позсеге (аіщиііі), такъ какъ сорпоксо именно и означаетъ 
разузнавать что-ниб. изъ чужихъ разсказовъ либо посредствомъ 
собственнаго наблюденія, изученія (аіщиіб, бе ге, ассив. с. 

іпіш., вопросит, предлож.). Узнаваніе въ этомъ случаѣ всегда *) •*) 

*) СотргеЬепйеге ѵегіія, раисіе, Ьгеѵі... аііциіи — „нираиить... сломит1' 

Сдачи еще сотріесіі. 

•*) См. Стилистику Нэгельсбаха, стр. 137, Рус. пер. стр. 143. 
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имѣетъ въ виду внутреннюю, коренную натуру предмета, между 
тѣмъ какъ позсеге, узнавать, знакомиться съ чѣмъ-ниб., обра¬ 
щается болѣе на наружные признаки, напр. на имя, фигуру и т. п. 
А"позсеге зн. «соглашаться, (охотно) признавать, принимать 
предметъ за то, что онъ есть или за что его выдаютъ», тогда 
какъ сорповсеге иногда значитъ признавать, только въ смыс¬ 
лѣ хорошо узнавать безъ особеннаго указанія на согласіе, 
готовность. Сл. Нэгельеб. стр. 310. (Русск пер. стр. 326). Всіге, 
знать, означаетъ результатъ дѣятельности того, іпіеііехіі, 
со^поуіі; но саііеге аіщиій зн. вслѣдствіе опытности или про¬ 
должительной практики бытъ знатокомъ, мастеромъ въ чет- 

ниб, владѣть какимъ-ниб. дѣломъ. Но владѣть латинскимъ, 
греческимъ языкомъ будетъ не іпіе11і§еге ши саііеге, но всіге 
Іаііпе, «таесе. Ьівсеге ііііегав, агіеш, Іаііпе Іосріі, ШіЬи$, 
раіаезігат, сріігі Вопшіае геі еегаіиг. Наес На та§па е88е 
Іаіеог, иі еа ѵіх еціиыріат теш аиі соеііаііо сареге роззіі. 
€іс. Маг. 2. РЫІозорЬіа огаіогі песеззагіо регсіріепЛа езі. 1(1. 
Ог. 1, 51. Тарквнній говоритъ, обращаясь къ авгуру Атту 
Навію: А°ейшп, шаш>ига, Пегіие рѳззіі, <уиос1 пипс е§о тепіе 
сопсіріо (вмѣсто этого потомъ сказано ашгао ащіаге). Ілѵ. 1, 
36. Въ числѣ способностей, съ которыми человѣкъ является 
на свѣтъ, есть и такая Ргінсіріа гегат отпіит ^иа8І айит- 
ѣгаіаз іиіеііщепііаз сопсергі. Сіе. Ье§. 1, 22. (і>иой ііа )шга- 
іит еаі, иі тепз сопсірегеі ііегі орогіеге, ісі яегѵапсіит езі. 
ІЙ. Ой‘. Б, 29. Сопсіреге зреш, ігат, зееіиз. (^иае аЬ айоіез- 
сеиііа риісііеітіте а варіепіівяітіз ѵігіз ігайііа тетогіа еі 
есіепііа сотргекетМзіі, ііз Кос іетроге иіаге. Ій. 1)іѵ. 6, 23. 
Оио та§І8 теніет аЪ осиііз зеуосо, ео шіпиз ій, диой іи 
ѵіе, роззит шепіе сотргекетіеге. Ы. N. Б. 3, 8. Рийегеі те 
йіееге поп іШеШдеге (шіа), 8І Ѵ08 ірзі іпШИдегеНв, <]ш ізіа 
йеіенйіііз. Ііжі. 1, 39. Іп рІііІозорКоз ѵезігоз 8І ^иапйо ів- 
сійі—, ѵегкиш ргоіъиз пиііиіп іпЫІідо (ни одного слова со 

■стороны смысла). Ій. Ог. 2,14. Ех Ііас ге іпіеііідііиг — отсю¬ 
да видно, ясно. Содпозсеге ех аінрю, ех Ііііегіз, рег Ііііегаз. 
Саекаг саз ^ио^ие паііопез айіге еі ге^іонез содпозсеге ѵоіе- 
Ііаі. Саев. В. О. 3, 7. Содпозсеге ѵегиш. Сіе. Ееніиііш еі 
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ярпіш еі тяпитп винт содпоѵіі. 1(1. Саі. Я, 5. Ароііо, дшнп 
<ІѴозсе Іе> (Иск, Ьос (Іісіі: Ковее апіітшш Іииш. М. Тизс. 1, 
22. 1)еиш адпозсів ех орегіЬиз. ІЬігі. 29. Аріз гех ЕеоІусЬісІелі 
Шит поп адпогаі. Nер. Ар. 1. Іітозсо +і1іі, зі Роепогшп 
.Іига поп саііев. Сіе. ВаІЬ. 14. 

127. Ногіагі, топеге. Ногіагі, сродное съ брѵѵш, бріѵи, і| 
топеге, і'асііііѵит къ шетіпі; если за ними слѣдуетъ иі, хс| 
оба зн. напоминать, уговаривать, побуждать, но различаются 
тѣмъ, что первое обращается къ волѣ другаго и побуждаетъ! 

его къ рѣшимости, побуждать, заставлять, а второе имѣетъ 
въ виду подѣйствовать на разсудокъ и пробудить пониманіе, 
соображеніе какихъ-ниб. обстоятельствъ или послѣдствій. Гдѣ 
топеге =< приводить на память, заставлять подумать, сообра¬ 

зить > требуетъ послѣ себя ассиз. с. іпГіп., тамъ невозможно 
замѣнить его словомъ Ііогіагі. Ротре^шп еі Іюгіагі еі огаге 
еі ]ат Ыэегіиз асеизаге еі топеге, иі шацпат іні'атіат іи§іаі, 

поп сіезізііпіиз. Сіе. Юіѵ. 1, 1. Ѵоз рго теа іп гетриЫісаш 
(Іііщепііа топео. рго аисіогііаіе когіог, иі расі, иі заіиіі, иі 
ѵііае ѵезігае сопзиіаііз. 1(1. Миг. 40. 

128. Метіпіш, гетгпівсі, гесогдмгі значатъ вспоминать, но 
тетіпіззе точнѣе зн. удерживать, имѣть въ памяти, не за¬ 

быть, тетогіа Іенеге; но гетіпізсі —- «приводить себѣ т 

память», ктесогй&п=«оживлять въ своей памяти и вдумы¬ 

ваться». Есршіеш тетогіа Іепео, диаііз Ещагіиз Іііегіі егра 
Іе, зесі рагит еві те Ьос теттше, зрего еііат Іе, диі 
оЫіѵізсі пііііі зоіез, нізі пуигіаз, гетігтетіет гесогйап. Сіе. 
Ьщ. 12. 

129. Метопа, гесопіаііо, тетогіае ігийеге. тет. ргодея, 

шт. тапЛаге, Шіегів ЬгаАеге, Ші. штйаге, пипііив, пгтіні- 

йо, оЬптіЬШіо, тетогаге, соттетогаге, тепііапет фасете. По 
предъид. § гесопіаііо есть воспоминаніе и, при помощи его, 

орншвлеиіе въ мысли чего-ниб. прошедшаго. Но тетогіа наз. 
качество, т.-е. способность хранить что-ниб. въ мысли и снова 
то припоминать себѣ, память въ смыслѣ силы духа; а потомъ 
оно зн. и 2) воспоминаніе, память предмета въ смыслѣ объ¬ 
ективномъ, а отсюда. $) историческое извѣстіе, преданіе о чемъ 
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вибудь и 4) время, къ которому относится фактъ, сообщаемый 
преданіемъ. Сличи § 396. Отсюда тешогіае ігжіеге, потомъ 
шетогіае ргойеге зн. въ ист,орт разсказывать, тоже, чтб и 
Ііііегів ігайеге; но гаагкіаге Ііііегій зн. только «излагать пись¬ 
менно, записывать», а тетпогіае тапсіаге только «запечатлѣ¬ 

вать въ памяти я. Метогаге, а чаще сотгаетогаге, особ, въ 
такъ назыв. ргаеіегіііо: сріи! сотшешого? ціж! еоттето- 
гет? '),==<приводить на память, напоминать^, и тѣмъ отли¬ 
чается отъ тевііопет 1’асеге, «упоминать, заводить рѣчь», что 
въ послѣднемъ исчезаетъ понятіе о памяти, и главный оттѣ¬ 
нокъ, здѣсь только «обращаться мыслями къ чему-ниб.э Отъ 
историческаго разсказа о прошедшемъ, отъ шешогіа, отличает¬ 
ся «устный разсказъ о чемъ-ниб. современномъ, настоящемъ», 
іігшішй. Но ішпііаііо наз. дѣйствіе и право агщигіз, срмй (при 
авспиціяхъ. произведенныхъ по порученію какого-ниб. та§і- 
йігаігш, либо по собственному желаніюі йе соеіо вегѵазееі, объ¬ 
являть то извѣстному пш°І8ігаіый. Сюда надобно прибавить 
оЪшінііаііо, дѣйствіе и право извѣстнаго таілзігаінз объявлять, 
на основаніи замѣченныхъ неблагопріятныхъ знаменій, что ка- 
кое-ниб. предпринимаемое, начинаемое государственное дѣло, 
напр. выборы, противно волѣ боговъ и поэтому не можетъ при¬ 
нести съ собою ничего хорошаго, прочнаго (гаііші) ‘I. Сличи 
§ 249. І8 раігіз гесопШіопе еі тетогіа Пешш рорпіо юоѵіі. 
Сіе. Ог. 1, 53. Мешогіа тіпшіш', шзі еаш ехегсеаз. Сіе. Ео 
ІіѢго Аііісив ошпіит гегит тетогіат Ъгеѵііег еі рег<ііІі°епіег 
еотріехиз езі. Ы. Вгиі. 3. Нос регзаере еі раігиш еі ной- 

іга тетогіа ассііііі. Сіе. 

130. Штіиз, когіі, ротагкш, ѵігкішіит, ѵігеіиш. Ногіий ' 
всякій садъ, но особ, огородъ и фруктовый садъ. Но !шгіі паз. 
садъ увеселительный, декоративный, со всякимъ разнообразіемъ 
въ картинахъ, съ раздѣленіемъ на полосы, съ искусной обдѣд- 

11 Въ такъ наз. ашріійсаів н ргаеіегйіо; сличи Зейфф. ЙсЬоІ. Ьаі. 1. стр. 
Ь2 и стр. 70 елѣд. 

*) Сличи Сіе. РЫ1. 2, 32. Оіѵін. 1, Ц]. 

і Какъ Луцмлиі кыраж&еть Іііг, такъ и ііогінй заборъ, паркъ, 4 

сродное съ сот», соЪогз — паркъ дал звѣрей, какъ еще часто ѵ Баррона 
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кой растеній,—похоже ва то, какъ онѣ обдѣлываются въ такъ 
наз французскихъ садахъ, а, по обдѣлкѣ деревьевъ въ разныя 
фигуры, л въ голландскихъ. () Роіпагшт фруктовый садъ; 

ѵігіііагішіі садикъ на внутреннемъ дворѣ дома въ городѣ, въ 
маломъ видѣ то, что Іюгіі въ большомъ видѣ на дачѣ, въ де¬ 

ревнѣ. Ѵігеішп всякое мѣсто, гдѣ есть зелень, зеленая трава. 

Ногіит аегісоіае зисснііат нііегат арреііапр Сіе. 8ел. 16. 
І'у(])Ш8 іп 1югіо8 іпѵііаѵіі; Сапіит іп ровіегит (Нет. Сіе. 

(Ж 3, 14. Ііогііё еі ротагт гез гивіісае Іаеіае вині. И. 

8еп. 15. Сугиз ауеЬаІ ѵтйагіи поп іат е8ве виаѵіа. Ісі. Аіі. 2,3. 

131. Роттг, ріггтг, таітп, Ьасса или Ьаса. Решит наз. 
всякій фруктъ; таіига. изъ и.я/.оѵ, дорич. = и.гфо'г, яблоко н 
всякій плодъ въ видѣ яблока; рігшн -груша] Ьасса ягода, особ. 

оливка, а потомъ и всякій древесный плодъ на деревѣ. 8іаЬа{ 

айЬис (Іш’ів Лене г1еі)8І88Іта 2ютіз. Оѵ. Гаві. 2, 253. Маѣ 

е88е разіі ѵійепіиг. Сіе. Піѵ. 7, 15. Аргісоіа (щшп Погет 
оіеае ѵісіеі, Ьассат (рюіще ее ѵізигит риіаі. Ісі. Біѵ. 2, 6. 

132. Посетив, иѵа, согутЪт. Касеюив наз. виноградная 
кисть и подобныя плодовыя вѣтки; иѵа самый виноградъ; со- 

гушЬи8, у.бр'гу.рос. всякій, подобный виноградной кисти, пукъ 
цвѣтовъ или гроздъ фруктовъ, особ, кисть плюща. ІІѵае гаевт 

сіерепйені. РИп. 15, 28. Нсйегае согуіпЫ. Ѵігр;. Есі. 3, 39, 
133. Ѵіпигп, тегтп, іетеіит, гиивіит, тиітт. Ѵіпига, 

вит, которое Древніе пили, обыкновенно смѣшавши его съ 
водой. Не смѣшанное съ водой, слѣд. чистое, голое вино ваз. 

тепли. Тетеіига всякое опьяняющее питье, отъ одного корня 
съ Іегаиіепіик, аЬзіешіш: піииіиш виноградный сокъ; тиівиш, 
отъ шиісеге, зс. ѵіпиш, вино, разведенное медомъ, медъ (пи¬ 
тейный). Не ѵіпсаі Ьаіпаіін Ваквши іішііі тегі агпузШе. Ног. 

Ой. 1, 36, 13. Сагені іегпеіо отпев тиііегез. Сіе. Кер. 4, 6. 
Ниісе тивіит. Ѵігр. Оеогр. 1, 295. 8шн1еЬаі (іганішз, иі 
тиівіж ЬіЬегеІ. Сіе. Ог. 2, 70. 

134. Маіигив, ргаетаіигив, ргаесох, ітшаіигив, іетреяіі- 
ѵив, іпіешревііѵив, таіиге, топе. Маіигив, зрѣлый, спѣлый, 

') Сличи Рііп. Еріві. 2, 17 и 5, 0. 
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говорится о плодахъ, а потомъ и въ переносномъ смыслѣ = 
зрѣлый, юдный для какой-виб. цѣли. Ргаешаіигіш, созрѣвшій 
рано, т. е. прежде (обыкновеннаго) времени, преждевременный; 
ргаесох, отъ социеге — приводить въ зрѣлость, по смыслу не 
отличается отъ ргаетаіигиз, только въ прозѣ рѣдко употреб¬ 
ляется; въ смыслѣ метафорическомъ оба слова употребительны, 
только ргасіпаѣигий говорится болѣе о тѣлѣ и всемъ тѣлес¬ 
номъ, а ргаесох болѣе о качествахъ душевныхъ. Тетрезііѵпз 
наз. то, чтб является въ надлежащее, законное время, прихо¬ 
дится на него, имѣетъ надлежащій срокъ, бываетъ вд-время: 

но Іешреяііѵа еоиѵіѵіа, Іетр. ерпіае наз. ранніе пиры, начи¬ 
нающіеся рано, т. е. еще днемъ. Противон. къ іетрезііѵин 
будетъ іпіешрезііѵий, ') какъ къ шаіітш—іштаіигиз. Маіиге, 
заблаговременно, заранѣе, т. е. а) въ надлежащее время, во¬ 
время, Ъ) преждевременно, рано, скоро, неожиданно; но какой- 
ниб. начинающій можетъ смѣшать шаіліге съ шане = утромъ: 
первое говорится въ отличіе отъ .чего, а второе—отъ ѵеврегі, 
виЬ шегійіет еіс. Маіига рота. Сіе. 8еп. 18. Рго^еиіез та- 

Ыга еві тіііііае. Сіѵ. 42, 57. РгаетаЫгі і'гиеіиз, ргаеш. са- 
ніііез Ьщепіит ргаесох. Тетрезііѵі ѣгисіив. Сіе. ОН. 2, 4. 
Кошіит (емрезііѵо асі иаѵі§атІит тагі Бісіііаш абііѣ И. 
Мап. 12. 

134 ѣ. Зріса, агЫа. 8ріса, сродное со ътауис,, весь колосъ; 
агізіа— а&г;р, ость, острая, конечная соломинка, игла у колоса, 
но метовим. и = вріса. 8ргса ЬаЬеі цгаішш, агіЫат. 

Агізіа езі, диае, иі ас из іепиіз, етінеі е «Іита, ргоішіе иі і>гапі 
іііеса 8ІІ ціита. Ѵагг. К. К. 5, 10. 

135. Ргисіш, (гидез, іеіиз и подходящія сюда имена при¬ 

миіателъныя. Ргисіия въ ед. ч. не значитъ отдѣльный экземп¬ 
ляръ плода, наир, отдѣльное яблоко: въ этомъ смыслѣ по лат, 
говорится рошши или Ьасса, о которыхъ см. § 131. І гисіиз •) 

*) Вирочемъ иадо замѣтить, что шіешрезйѵа еоиѵіѵіа не будетъ значить 
миры, начинающіеся во-вреыя, 

*) Что Йцсіиз, Вчіцее (і'гих) и Ггиі сродны между собою, это ясно; но об¬ 

щій корень ихъ темень; положимъ, что ігвог сродно съ /ЗръЧи, но трудно объ¬ 
яснить звукъ А'. 



8й. только прибылъ у растеніи, особ, у деревьевъ и винограда, 
въ рд. и во ын. числѣ: по въ переносномъ смыслѣ: плодъ ~ 

хорошій результатъ, польза, употребляется обыкновенно въ 
аіііШІагів. Рпщез наз. сѣемыя плп сажаемыя плодовыя расте¬ 
нія сами вмѣстѣ съ плодомъ, слѣд. і'гитеніа и Іе.цнтіпа, но 
обыкновенно зн. главнымъ образомъ плодъ; рѣдко это слово 
означаетъ и плоды древесные, какъ, съ другой стороны, іпіс- 
Іи$ не часто означаетъ то-же, чтд і'гндез. Метафорически 
Тшггез не употребляется; рѣдко употребляется оно—а Ггисіик 
такъ говорится часто—и въ смыслѣ дохода или выгоды оп 
стада, поля и вообще всего того, чѣмъ кто-ниб. рладѣетъ. Ре- 

Ѣи8, ') въ рѣчи о звѣряхъ, дитенышъ, дитенытѵ, о землѣ — 

произведеніе, плодъ, а потомъ гов. и метафорически. Отпез 
пюгѣаіез 8Іс ІтЪенІ:, ехісгааз сотшосШаіез, ѵіпеіа, зе^еЦ 
оііѵеѣа, иЬегіаіет /гидит еѣ ігисіишп—а бі$ зе ЬаЪеге. Сіе. 
Я.' В. 3, 36. баіііа асіео /гидит Ьошішипдие іегѣіііз ѣиіі, оі 
аѣипйапз тиІШшІо ѵіх гері ѵійегеіиг ровве. Л,іѵ. 5, 34. Оѵез 
пецие зизіепіагі педие иііит (гисіит егіеге ех зе яіне сиііи 
Ноіиіннт сі сигаѣіопе ровяипѣ Сіе. N. I). 2, 63. СІогіа езі 
/гисіив ѵегае ѵігіиіів Іюпезііззітик. 16. Рів. 24. Силе тиШ- 

ріісее (еіт ргосгеані, иі зиез, сипев, Мз таттагшн сіаіа 
еві шиіііѣшіо. Сіе. N. Р. 2, 51. Арег поп зетеі агаінг, дно 
іпеііогея ровзіг (еіт еГ «дгашііогеч сбеге. Ы. Ог. 2, 30. Ех 
дио (изъ стремленія къ знанію, коренящагося въ силахъ духа) 

ігіріех Ше апіпіі (еіт ехізіеі (8С. метафизика, иоика, логика). 

Сіе. Тц8с. 5, 24. Изъ именъ прилагательныхъ сюда относятся: 

ѣгисіиозив, доставляющій много дохода, выгоды, пользы: ігиді- 
тег. :) приносящій много і'пщев; і'егах, плодоносный, гов. о 
томъ, что можетъ приносить много плодовъ; і'егііііб, плодо¬ 

родный, гов. о томъ, чтб приноситъ много плодовъ; іесипбаз, 
родящій, производящій много, или могущій родить, производить 
много, какъ и ітисіиозия, гов. и о животныхъ, только въ пос¬ 

лѣднемъ на первомъ планѣ—произведенія, плоды сами по себѣ, 

ѴОтг КЕО, откуда и Іесишіііі, іеііх и другія слова. 
") Не должно употреблять п. ),о,і. пал., также вякг и иііс: 
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& въ первомъ— польза ихъ. Кромѣ І'егШій, всѣ означенныя при¬ 
лагательныя, къ которымъ над. прибавить еще иЬег —бо¬ 
гатой. обильный, употребляются приличнымъ образомъ и мета¬ 
форически, Л<гег, гріатнѵія регШіз, зіпе сиііига ргтіитм еаае 
поп роіеві, и: А^гі пои оппіех (гѵдірегі яипі. Сіе. Ти.чс. 2, 5. 
Воіипі Аеруріі ііа ресгтсіит езі, иі, аііпіепіогигп іи ияшп Ьо- 
тіпшп пиііа Іегга ретсіог і'иегіі. Лшзіііі. 2, 1. С^иігІ гіе ѵіііЬиа 
оііѵсіівгріе сіісаш, рпогши пЪеггіті Іаеіізвітіг^ие і'гиеіия нипі? 
Сіе. N. В. 2, 62. Сит Іоіа рійіоворіііа /гидірега еі ргисіиоза 
8ІІ, Іит пиііиз /егасіог ш еа Іо сия еяі пес иЪегіог, гщат ііе 
ой'ісіів, и чиПяія сопвіаиіег ѣог.ез^ие ѵіѵешіі ргаесеріа гіи- 
сипіиг. М ОЙ'. 3, 2. 

136. 8етеп, зетепііз, заіго. -іеттагіит. Йетеп, изъ зез— 
теп, отъ вего (зеко), сѣмя; зетепііз посѣвъ, въ отличіе отъ 
іпеззів; заііо сѣянье или сажанье (дѣйствіе); зешіііагіит раз¬ 
садникъ, питомникъ. Вешен, особ, зетіпа, зетіпагіит и ве- 
тепііб—впрочемъ послѣднее рѣже—употребляются и метафо¬ 
рически (сѣмн\. Тепа зетеп зрагзшп ехсіріі. Сіе, Йен. 15. 
Ветіпа ЪеШ. Ьіѵ. ІТ зетепкт Іессгіз, ііа теіез. Сіе. Ог. 2, 
65. Вемепііз шаіогиіп. Сіе. Ін |иреге Г.еоііііпі <щгі шесііпіпиш 
Сеге Ігііісі зегііиг регреіиа аЦие аечиаЫН тііопе. И. 
Ѵегг. 3, 47. Ош ѵіпеаіп ѵеі іігііизіиш сопзіііиеге ѵоіеі, зетг- 

пагіа ргіііб С.чсеге (ІеЬеЬіІ. Соіиіп. Агѣ. 1. І^иііея. зетіпа- 
тіиш вепаіиз. Сіе. 

137. Вегеге, сопзегѳге, рІапЫге, вттіаге. Классическое слово 
въ смыслѣ сѣять, т. е. высыпать, сыпать сѣмя чего-еиб. въ 
прямомъ и ьъ переносномъ значеніи (поселить, внести, завести, 
основать и подд. і, такъже какъ и 2) въ смыслѣ садить, сажать 
(опять въ прямомъ и переносномъ значеніи, т е. основать, 
устроить и подд. ), и 3) запшпь, засадить, впрочемъ, въ этомъ 
смыслѣ чаще сопзегеге,—есть ьегеге. Однозначащее зет іпаге 
и ріапіпге вм. зегеге во второмъ значеніи не имѣютъ на своей 
сторонѣ настоящаго классическаго авторитета. Гічішепга *:геге. 

*) ІД>ег также относится къ оо-Эао, какъ і\е6$ерс{ къ ИЬег, и, * 

отъ одного корня съ ііѵео, нѵііііій, <іш. 
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Сае§. В. С. 5, 14. Нигсиіоз жгего. Сіе. Ог. 2, 69. Тоі тіііа 
Іи^ега шіа егапі іп арго Ьеопііпо. М. Ѵегг. 3, 47. 8егеге 
Іііее, йібсоічііаз, Іе^ек, іпвіііиіа, гетриЪНеат. Сіе. Нопіеит 
веттаге, ащчіт зетіпаге. Соіит. Ыоіош'5 ріапіаге. Ріііі. 

ІЗЬ. Оѵатеп, саезрез. Огатеп, отъ ‘гегеге, старо-лат. се- 
геге, откуда Сегев, растущая трава, саеерев, дернъ. БіЙіщеге 
міѵев. гейеипі ]аш •ггатіпа сатріе. Ног. Лга йе саеврііе Йаі. 
Оѵій. Тгібі. 5, 5, 9. 

139. Шіа, сишга, Ьоггеит, угажгіа, зігиз. Мѣстомъ хра¬ 
ненія съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, назначенныхъ для 
кухни и стола хозяина, была ееііа, чуланъ, кладовая, находив¬ 

шаяся не въ землѣ, какъ нашъ погребъ, а на поверхности 
земли. Хлѣбъ въ зернѣ, плоды у мелкихъ хозяевъ (а^гіеоіае) 

хранились въ сшпегае. глиняныхъ сосудахъ, которые вмѣщай 
отъ пяти до шести тойіі, либо еще и больше, и были похожи 
на йоііа У крупныхъ хозяевъ были «гапагіа, отъ ^гапит, 

отдѣльные амбары, въ которыхъ зерновой хлѣбъ хранился до 
продажи либо до домашняго употребленія 3). У иныхъ были 
гсгаиагіа и въ портовыхъ городахъ, для того чтобы за извѣст- . 

ную амбарную пошлину хранитъ тамъ до продажи хлѣбъ, пощ 
везенный изъ Сициліи, Африки, Египта 3). Во Ѳракіи, Каппа¬ 

докіи и другихъ краяхъ внѣ Италіи хлѣбъ хранили въ ямахъ, 

ьігі, оеіроі, какъ и теперь дѣлается въ нѣкоторыхъ мѣстно 
стяхъ Германіи (8і1о). Амбары, склады, магазины—назывались 
Іюггеа, іореіа; они и съ запасами бывали собственностью от4І 
дѣльныхъ лицъ и общинъ; складывался въ нихъ хлѣбъ и др« 

гія хозяйственныя произведенія, тѣ или другіе товары, хозаЛ 
ственныя орудія, и все это назначалось либо на продажу, либо 
для будущаго домашняго употребленія. Мауогек поеігі Саршш- 

аМті аіцие Іюггеит Сашрані а&ті еззе ѵоіиегииі. Сіе. А#- 
гаг. 2, 33. Сцг іиа ріпв іаийек стпегіз угапагіа повігіз. Н#г- 
8аІ. 1, 1, 63. Сличи Соіиш. 1, 6. 

- ККИИ-" 
•) Всіюі. Ног. 8аі. 1, 1, 53. 

Ѵагго К. К. 57. 

') Мадвигг, кг Сіе. Кіи. 2, 26. 



— 173 — 

140, 8іка.тНт,ттт,Іжт. 8і1ѵа,отъ одного корня съ О'Лт],!) 

ж лѣсъ, въ отличіе отъ другихъ видовъ обработанной или необна- 

ботанной почвы, либо и отъ голыхъ горъ и степей * *). Метафориче¬ 

ски зііѵа зн. «необозримое множество, туча, лѣсъ». Баііив наз. 

мѣстность, состоящая изъ горъ съ промежуточными долинами, 

болѣе или менѣе покрытая лѣсомъ, а, пожалуй, представля¬ 

ющая и хорошій выгонъ 3). Кепшз, 'Лаос, роща, дубрава, наз. 

лѣсъ въ отношеніи къ впечатлѣнію, которое онъ производитъ 
на чувство своею тѣнью, зеленью, пустынностью и т. п. Ідісиз 
нав. мѣсто въ пешие, очищенное отъ деревьевъ настолько, 

чтобы тамъ между оставшимися деревьями могли привольно 
пастись жертвенныя животныя. Впрочемъ часто Іисиз, неви¬ 

димому, означаетъ и всю пепіиз, а пешие всякую священную 
дубраву %). Іпіііо де пив ѣшпапши іп топІіЬиз ас $ІМ$ Діззі- 

раіиш егаі. Сіе. Ог. 1, 9. Еигсиіае СашНнае заііив йпо акі 
апдизіі зііѵозщие зшЦ, топіібиз сігса регреіиіз іпіег зе іипсіі. 

Ілѵ. 9, 2. Баііиз Ругепаеі. МиІІоз петога віітедш сою то— 

ѵепі. Сіе. І)іѵ. 1, 50. Ьисиз іЫ Й^иепіі зііѵа еі ргосегіз 
аЪіеііз агЬогіЪиз зеріиз Іаеіа іп іпейіо разсиа ЬаЪиіі. Ілѵ. 24, В. 

141. Мопз, зщит, сіогтт, соПіз. сііѵш, Іитиіш, Іоси? вйі- 

іш, дгитт, топіио&из, топіетт. Мопз ’) зн. гора, но также 
и горы, въ смыслѣ горной массы; а пюпіез—рядъ, совокуп¬ 

ность отдѣльныхъ горъ. Іидит *) рядъ или цѣпь соединяю¬ 

щихся между собою горъ, горная цѣпь, горный хребетъ, ме¬ 

тафорически и йотаив, но никогда іегдшп. СоПіз 7) наз. либо 
образовавшійся естественно холмъ, возвышенность, либо и ряда 

*) Такъ объясняютъ корнесловы, лота овеяло ауіѵа п неправильно. 

*) Собств. вообще деревянный, древесный матеріалъ. 

*) ѲрькгрэѴ ~:діою. Нош. ЗаІІиа можно производить отъ заііге, но это про- 

цвводство очень сомнительно, также какъ н сродство съ аіпос, ’АІго;. 

9 Сличи Рудорфа, Лапшин. II, р. 261. 8егѵ. Лев. 1, 310. Гартутъ, Кеі. 
1. Кбщег, I, стр. 148, который защищаетъ и сродство Іисиа еъ Іих, Іисеге. 
соі-іисаге (прочищать, прорубать, вырубать лишнія деревья). 

‘I Отъ корня въ е—шіпеге, рго—шіиеге, ігктіпеге 
*) Отъ іип§еге, елѣд. какъ бы =: тоиСеа )иисІі, совііциі. 
’) Отъ корня нъ ек—ееііеге. 
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или часть гряды. Сііѵиз, ') покатость, отлогость, т. е. либо 
всходъ, либо спускъ съ возвышенности на равнину. Бъ соііів 
і'лавный оттѣнокъ—возвышенность, а въ сііѵив крутизна либо 
покатость, подъемъ либо склонъ возвышенности. Тиши!из !) наз. 

холмъ, поднимающійся на ровномъ мѣстъ, слѣд. не соединяю¬ 

щійся съ другими возвышенностями либо горами,—все равно, 
првродою-ли образованный, или сдѣланный руками человѣчес¬ 

кими, а еще мошлъный курганъ. Ьоснь ейііик наз. мѣсто, 

пунктъ, выдавшійся, выставившійся надъ окружающей мѣст¬ 

ностью,—все равно, ШОН8-ЛИ, или соіііз, или Іішіиіив; но дгипшб 
зв. бугоръ, кочка, низкій іипіиіив. Мопіиовив гористый, шоп- 

Іанив горный. Мопз Арсшііішв, Таигив. Соіііз егаі Іенііег аЬ 

ішо ассііѵів. Саев. Б. О. 7, 71. Ііеішіе раиііо Іаііог раіезсіі 

сашрив: ішіе соііез аввиг^ипі. Біѵ. 22, 4. Ін сііѵит Сарііоіі- 

пиш егщигіі асіеш. Ьіѵ. 3, 18. АшЪгасіа ігтиіо аврега виЪ- 

Іесіа еві: Регапіііет іпсоіае ѵосапі. 1(1. 38, 4. Ех дгито ех- 

сеібшп іитиіит саріеЬаІ. Аисі. В. Нівр. 24. Ареппіпі йот 

Ііаііа (Ііѵібііиг. Ьіѵ. 36, 15. 

142. 0,шгсиз, ііех, гоЬиг, аезсиіиз. (^иегсив наз. лѣтній 

дубъ, отличающійся широкораскинувшимися вѣтвями и сучьями; 

ііех всегда зеленѣющій дубъ съ иглистыми листьями; гоЬиг 

каменный дубъ, отличающійся твердостью дерева, 2) всякое 

твердое дерево; аевсиіив малорослый дубъ, посвященный Юпи¬ 

теру, съ годными въ пищу желудями '). Наес Агріпаііиш 

уиегсиз а&повсііиг ваере а те Іесіа ін Магіо. Сіе. Ьец. 1, I. 

Бона! ісіа весигіішв ііех. Ѵіг&. Аен. 6, 280. Лоѵі шахігаа 

і'гошіеі аезсиіиз. Ѵіг§. Оеог^. 2, 18. Баріепв поп еві е вахо 

всаіріив аиі е гоЬоге (Іоіаіив. Сіе. Аса<1. 2, 31. 

143. Ііатиз, зтеиіиз, зіоіо, ѵігуа. Катив, сукъ, вѣтвь де¬ 

рева, выросшая вверху изъ ствола; вшѵиіив молодая вѣтвь, 

побѣгъ, отпрыскъ, выростающій на стволѣ внизу либо на гаші, 

употребляемый и для разведенія дерева, посадокъ, черенокъ', 

‘I Также какъ хХтіг, отъ одного корни съ хХі'ѵш, іп—сііно, (1е—сііпо. 

■) Отъ ОДНОГО КОріІЯ СЪ Г'іц/5ос. 

О Фоссъ, Ѵіге. Оеогу. 2, 29. Есіое- 7, 1. 
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зіоіо вредный отростокъ, выросшій изъ корня, отнимающій у 
дерева жизненность; ѵігиа прутъ, розга, сличи § ЗЗК Наес 
ріаіапщ асі орасашіиш Ьішс Іосиш раіиіій езі сЗШ’иза гатіз. 

Сіе. Ог. 1. 7. О а гаіЬі ех ізіа агЪоге, ^ио8 зегаш шгеиіоа. 

ІЬігІ. 2, 69. 8. Ьіеіпіііз 84о1о ргоріег (Шщепііагп сиііигае 8іо- 

Іопиш сопПггпаѵіі со&потеп, диоб пиііиз іп е)из (ишіо ге- 

регігі роіегаі, віоіо, с|ио(1 еЙо ІіеЬаІ сігса агЬогез, е гадісіЬиз, 

циае паясегепіиг е зоіо, диоз віоіопев арреІіаЬаиі. Ѵагг. К. 

К. 1, 2. 

144. Оиітеп. саситеп, /азііуіит, ѵегіех,8итти$, арех. СиІ- 

шеп ') наз. самая верхняя, свободно выдающаяся часть какою- 

нибудь предмета, выдающагося между другими предметами, 

слѣд. куполъ, высшая точка, вышка, вершина, верхушка, въ 
рѣчи о горахъ, строеніяхъ и подобныхъ предметахъ. Сасишеп, :) 

шпицъ, острая вершина, острый конецъ, т. е. оканчивающійся 
остріемъ конецъ какого-ниб. предмета, дерева, вѣтви, трост¬ 

ника, копья, оканчивающейся конусообразно горы и подобныхъ 
предметовъ,—конецъ или самый верхній, или выдающійся гдѣ- 

нибудь въ другомъ мѣстѣ. Газіщішп 3) скатъ, покатость или 
степень покатости, съ которою боковая поверхность какого-ниб. 

тѣла поднимается съ основанія къ вершинѣ, особ, покатость 
кровли, а) конекъ, фронтонъ, Ь) самая кровля, а отсюда вся¬ 

кая самая высокая, остроконечная вершина какого-ниб. пред¬ 

мета, которую можно сравнить съ покатостью кровли. ') Ѵег- 

4ех темя, макушка головы, а отсюда всякій высочайшій пунктъ 
предмета, т. е. та высшая точка, въ которой сходятся всѣ ли¬ 

ніи, ограничивающія боковыя плоскости даннаго предмета. Арех 
въ прозѣ только верхушка конической шапки жрецовъ Пашінез, 

а отсюда метафорически самый лучшій уборъ, самая лучшая краса, 

*) Огь корил въ ехееііеге, аиіесеііеге. 

*) Можин произвести отъ асиѳге и сравнить съ сагсег отъ агееге,—точно 
такъ, какъ, на-оборотъ, иаир. сродиы хаяра? а арег. Сличи Корссена, КгіЬ 
Неііг. с. 1 сл. 

3) О сомнительномъ корнѣ сличи Курці-уеа, 1, 164. Корссенъ, стр. 197. 

‘) Впрочемъ можно принимать за первое значеніе нокатость именно кровли 
и фронтона, и отсюда выводить прочія значенія. 
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вѣнёю Метафорически употребляются и сиіліен, впрочемъ 
рѣдко, — высшая точка, степень, кульминаціонный пунктъ, и 
іазіщіит, не рѣдко у Ливія — высота, положенія, мѣста, зани¬ 
маемаго однимъ предметомъ въ отношеніи къ другому. Но если 
нужно означить только самый верхъ предмета, безъ указанія 
на фигуру или какое-ниб. другое качество, то употребляется 
8ШШГШ8, н так. обр. напр. бцгштшв тот — вершина горы; 
въ переносною, смыслѣ вшптив зн. высшая степень, высшій 
разрядъ, напр. вшита іаив, кипшіа еіогріепііа, витша іпоріа, 
йіттшт ішрегіит, а тахітш означаетъ только очень боль¬ 

шую массу, Кошапое спітгпа Аіріит оссираге сопагі ОаІІі 
віЬі рсгвшшшп ІіаЬеЬапі. Гаев. В. О. 2, 2. Лігох сит ѵевіо 
іетревіж /авіідіа Іетріогшл а сиІтіпіЪт аЬгиріа йіввіраѵй. 

Ьіѵ. 40, 2. Корпит Масейоішт а зигтпо сиітіпе іогВшае 
(при Александрѣ В.) ай иШтшп Влет сепйті срткцтщпЩ 
апмок біеШ. Ілѵ. 45, 9. Тгиисік агЬогит айтойит іігтіз 
гатІ8 аі)8сІ88І8 аЦие Ьогит ргаеасиііз саситтіЬт ѣокяае 
йисеЬаіііиг. Саек, В О. 7, 73. АЪ оррійо йесііѵів Іосие ІенФ 
іШщіо ѵегееЬяІ. Ы. ІЪШ. 1,45. ВіеШигас /азіідіѵт 8етрег: 

аіііиз (диат сопбиіагіб роіевіаіів) Гиіі. Ьіѵ, 6, 38. Р. Зсіріо'1 

(Аігісаішй) ай ій /аф'діит геѣиз ^евііе, ЬопогіЬив рориіі Ко- 

тапі регѵепіі, иі еіс. Ііѵ. Г^пез, циі ех Аеіпае ѵегіісе егшп- 
рипі. Сіе. Арех 8епесіи1І8 екі аисіогііав. ІЙ. 

145. Асегѵия, вітез, ситиіт. Если хотимъ означить просто' 
кучу, груду вещей, наваленныхъ, или набросанныхъ въ одно 
мѣсто, то возьмемъ асегѵиа “); а если захотимъ означить груду 
вещей, накладенныхъ или набросанныхъ одна на другую сло¬ 

ями, рядами, то употребимъ кігиев 3); а если груда такого 
рода, что она своей величиной, а особ, вышиной какъ бы на¬ 

громожденныхъ другъ на друга вещей особенно сильно дѣй- 

‘) Слѣд. въ сиігаеп главный оттѣнокъ—высота, въ еаеитеп—заостренность 
гдѣ-нибудь на краю, въ ГавОршп, ѵегіех и арех яркость, видноеть, замѣт¬ 

ность, и притомъ въ ІаМщіінп сходятся площади, въ ѵегіех линіи, въ арех 

господство вершина надъ всѣмъ прочимъ. 

*) Отъ а'/еірш, и относится къ этому иеслѣдисму такъ, какъ агѵа къ аго, артм. 

‘) Отъ вігиеге. 
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ствуетъ на чувство, то это будетъ сипшіиз. Поэтому, такъ какъ 
едагаіш наз. груда, сравнительно большая обыкновенной мѣры, 

то это слово часто и зн. прямо лишекъ, прибавокъ, т. е. то, 

что къ извѣстной мѣрѣ еще прибавляется впридачу, напр. чет¬ 

верикъ. мѣра верхомъ, съ паховомъ. Метафорически употреб¬ 

ляется это слово въ смыслѣ: верхъ, вѣнецъ '). Сарпепзез сати¬ 

ров асегѵі Котапогпю согрогит Іеіяті. I Лѵ. 22, 59. Асет ь і 
Ггтпеліі, аегіз, аигі. Моіет ех ’питаоогит согрогит вігие 
іасіитіі. И. 22, 2. бирегзІаЬап! сѵтиііз саевогит согрогит. 

1(1. 22, 59. Вепоіісіит ситиіо аииеге (сдѣлать верхъ услути;. 

Сіе. Піѵ. 13, 62. 

146. Аііиз, ев.іі/т, ееізив, ехееітз, зиЫітіз, ргосегиз, аг- 

Лиш, ргаегиріт, ргаетрз, рго{ипсІиз. Аііиз означаетъ верти¬ 

кальные размѣры предмета, и, смотря по тому, у подошвы-.та 
предмета, или на вершинѣ его берется точка зрѣнія наблю¬ 

дателя, зн. не только высокій, но и глубокій, и притомъ а) съ 
прибавкой терминовъ мѣры (футъ, локоть и подд. ) въ матема¬ 

тическомъ смыслѣ (вышиною, глубиною), и Ъ) гдѣ этой при¬ 

бавки нѣтъ, въ смыслѣ сравнительно либо вообще очень вы¬ 

сокій, очень глубокій -).А1ішм ж. спеціально—открытое море, 
рѣдко глубокое. Синонимами къ аііиз въ первомъ значеніи от¬ 

дутъ: есіііиз, о которомъ сличи § 141, поднявшійся, выдавшійся 
на равнинѣ или среди другой какой-нибудь окрестности; ееізиз 3) 

зн. поднимающійся, простирающійся прямо вверхъ, синонимъ сь 
егесіиз, имѣющій такое положеніе, при которомъ онъ, стоя 
прямо, безъ малѣйшаго наклона, производитъ эффектъ, ка¬ 

жется больше, а поэтому и выше; ехееізиз выдающійся надъ 
другими предметами, особенно высокій; зиЫішів '), употреби¬ 

тельное особ, у поэтовъ и послѣ Цицерона, а) поднимающійся, 

высящійся въ высшія, надземныя, воздушныя пространства, Ъ) на- 

*) Сипшіиз еаі іп@еш ѵіз гегищ оошрозііагит. Рорта, р. 14, ей. КісЬіег. 

*) Отъ аіеге, елѣд, еобетв. = сдѣлавшійся большимъ. 

9 Отъ ееііеге въ ех—,аиіе—,ріаесе11еге. 

') ВиЫіівіз Дёоерлейнъ связываетъ съ зиІЛезІиз, виЫеѵаге, Іеѵіз и ироиз- 

«одцтъ ихъ, отъ одного корвя; конечно, зиЫеѵаге зн. и „поднимать вверхъ”. 

12 
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холящійся въ этихъ высшихъ пространствахъ: аггіии». крутой, 

т. е. сппзу кажущійся труднымъ для всхода: ргаегиріш?, собств. 

спереди оборванный, обломленный, круто обрѣзанный, такъ- 

что всходъ и сходъ оказывается труденъ или невозможенъ 

ргаесерв, первонаѵ. зн. ринувшійся головой внизъ, потомъ 

говорится о мѣстностяхъ — утесистый, (стремнинный), такъ 

что, если что разъ двинулось по немъ, то неудержимо падаетъ 

внизъ; |ігосеги8, длинный и тонкій, стройный, говорится о 

людяхъ, деревьяхъ и другихъ предметахъ, если ихъ длина или вы¬ 

шина рѣзко бросается въ глаза въ сравненіи съ шириной или 

толщиной, а высокій значитъ только тогда, когда вышина при¬ 

даетъ особенную важность. Ргоіипсіш?, глубокій, говорится о 

томъ, чтб—если смотрѣть съ его поверхности внизъ—далеко 

имѣетъ у себя основаніе или дно. слѣд. это слово имѣетъ 

смыслъ безотносительный и никогда не употребляется съ озна¬ 

ченіемъ мѣры, футовъ, локтей и т. д. Метафорически о голосѣ 

аііиз не употребляется никогда, но высокій голосъ говорится 

асиіа ѵох; сіяга ѵох зн. звонкій, громкій голосъ, цтаѵіз ѵох 

толстый голосъ, басъ. Употребляется аіѣиз въ смыслѣ высокій, 

возвышенный, въ рѣчи о томъ, что возвышается надъ другими 

предметами своего класса, надъ массой обыкновеннаго, напр. 

аііа тепв, аііиз апітив: не употребляется въ смыслѣ эстети¬ 

ческомъ: въ этомъ смыслѣ говорится только сііѵіпив, виЫііпіз, 

виЫішііав 3). Говорится еще аііиіп вііѳпѣіит, аіѣив вошішз, 

глубокая тишина, глубокій сонъ. Сеібиз = выше толпы по сво¬ 

ей точкѣ зрѣнія, по своему образу мыслей, а еще и думающій 

о себѣ высоко, высокомѣрный; чаще употребляемое ехсеізив 

зн. выше другихъ въ смыслѣ общественномъ, умственномъ, 

нравственномъ, но своему чину или сану, по уму, характеру, 

вліянію. Агйщш = трудный для достиженія, сильнѣе, чѣмъ <1іГ- 

іісіііб, съ которымъ часто и встрѣчается вмѣстѣ. Ргаесерв ча¬ 

сто бываетъ усиленнымъ терминомъ для понятія ееіег, какъ 

') Слита съ ргаеасиіив, ргаеПхив. 

*) Собств. „головой впередъ". 

*) Впрочемъ виЫішів и аиЫішіІав иривидлежатв латшш серебряиаго вѣка. 
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напр ргаесерз Гидо, Ъ) синонимомъ съ Іеіпегагіи.ѵ '*>ес08, а 
отсюда еще с) неудержимо увлекающій въ бездну, къ погибели. 
РгоГиийив употребляется особенно о страстяхъ и желаніяхъ = 

ненасытный; или ужь надобно брать выраженія: піндоиз, зига- 

гпив. Йіѵіпиз, ехішіа. віприіагів, либо превосходную степень, 

напр. зишгпа йосігіпа, вшпта рах, йосііззітиз,—выраженія, 

которыми можно переводить слова: высокій или глубокій. Аііі 
піопіез. АНшп Яигаеи. Саііііпа ітпюйегаіа, іпегейіЪіІіа. пітів 
аШ зетрег сиріеЬаІ. 8а11. Саі. 5. Каиіае Іешрезіаіе іп аііит 
Іасіаіі. Сіе. МіІ. 8. СоШя егаі раиііиіиш ех ріапіііе еЛііт. 
Саев. Б. О. 2, 56. Рейв Ьотіпез Ііипіо ехсііаіоз ееізоз еі 
егесіоз соввіііиіі. Сіе. N. Б. 2, 56. Ното ееізиз еі егесіив 
еі еа, даае Ьотіпі ассійеге роввипі, отпіа рагѵа Йисепв. Ій. 

Тизс. 5, 14. Ехсеізиз тоне, ехееізив 1оси8. Саев. Те паіига 
ехееізит циепбат ѵійеііееі еі аЫит еі Ьитапа йезріеіепіет 
репиіі. Сіе. Тивс. 2, 4. Ехсеізо еі іііивігі Іосо вііа еві Іаиз 
Іиа. И. Віѵ. 2, 5. ВиЫітет гареге. Оѵісі. Меі. 4, 363. От- 

пІ8 сіе ипіѵегзо диаезііо іп соеіезііа, зиЬМтіа, Іеггепа йіѵійі- 

Іиг. 1>^иЫ1а, ітЪгез, піѵез, Іопіігиа, диаесшщие аёг і'асіі ра- 

Іііигѵе, зиЫітш йісітиз. 8еп. N. (^и. 2, 1. АезсЬѵІиз зиЫітіз 
еі ргаѵів еі рташіікщииз заере издие ай ѵіііиш. (^иіпі. 10, 1, 

66. Саісеапіеиіів иІеЬаІиг аіііизсиіів, иі ргоселіог, диаш егаі, 

ѵійегеіиг. 8иеІ. Аи». 73. Оррійит егаі йійісііі азсепзп 
аідие апігю. Сіе. Ѵегг. 2, 4. Ітргішіз апіиит ѵійеіиг гев.. 

резіав всгіЬеге. 8а11. Саі. 3. Егаі аиіет оррійапіз сІіЙ'ісШз 
еі ргаегиріиз ай і'Іишеп йезсеивиз. Саев. В. Ѳ. 8, 40. Іп йе- 

сііѵі ас ртссірііі Іосо іпеііаіоз едиоз зизііпеге соивиегипі. 
Саев. В. О. 4, 33. Ното ашепііззітиз аідие іп отпіЬив соп- 

8ІІІІ8 ргиесерз еі йеѵіиз. Сіе. РЫІ. 5, 13. Таш ітргоѵійе зе 
соііедаиіцие еі ргоре Іоіат гешриЫісат іп ргиесерз йейегаі. 

Ілѵ. 27, 27, Маге рго/йшіиш еі ішшешшп. Сіе. Ріапе. 8. 

і^ціз епіш ірпогаі, ві ріигез ех аііо ешегдоге ѵеііпі, ргоріиз 
іоге еов дикіеш ай гезрігацйиш, диі ай зишшат ]аш адиаш 
арргорііщцапі, зей иіііііо ша&ів геврігаге роззе, диат еоз, 
диі 8шіІ іп ргоритіо. Сіе. Гіи. 4, 23. Коітші іпіизіі рго/ишіа 
нѵагіііа еошшшіез опшіиш Ьошішіш Ііозіез. 8аІІ. Йи^. 81. 

12* 
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147. Нгіт’Ш, аЩесІт, ёеттив, 8иттгввт, Ыёідпив. Нп~ 
ШІІІ8. ') низкій, невысокій, если что-ниб. или совсѣмъ не воз¬ 
вышается надъ уровнемъ почвы, или возвышается только че¬ 

тою (сравнительно). Метафорически = низкій по мѣсту и 
значенію въ смыслѣ общественномъ либо правительственномъ, 

либо эстетическомъ, и Ь) уничижающій либо только смиря¬ 

ющій себя до означеннаго положенія въ поведеніи, настроеніи, 

образѣ мыслей, поступкахъ. Нпзкое, пошлое, гнусное, въ нрав- 

ственномъ смыслѣ, паз. тсіщншп, напр. Гасіиин. Впрочемъ 
послѣднее прилагательное не говорится о лицахъ. Вегоівзвд 
говорится или синонимически съ Ішпіііів, низкій, невысокій, 

ия о (вообще либо относительно) низкомъ уровнѣ, низменный,) 

мелкій. Кромѣ того, оно значитъ еще опущенный, поникшій, 

напр. въ связи съ сари!, ѵиііив. Изъ обоихъ этихъ значеній' 

происходитъ метафорическое значеніе держащійся скромнаго 
тона въ своихъ рѣчахъ и поведеніи, Ь) поникшій головою, 

униженный, покорный, сломленный, сокрушенный, убитый 
въ сердцѣ, въ надеждахъ, замыслахъ. Порицанія этимъ сло¬ 

вомъ не выражается; выражается оно рѣшительно въ вшшпів- 
вив, когда это слово говорится не только о голосѣ, рѣчи «= 

безстрастный, безъ жару, паѳоса (вялый), но и=чрезмѣрно 
униженный, или просто=ползающій, пресмыкающійся. АЬ]ес- 

<пі8 зн. 1) унылый, убитый, и означаетъ того, кто потерялъ 
надежду, бодрость, 1і) гов. о дѣлахъ, въ которыхъ показы¬ 

вается такое расположеніе духа; 2) о лицахъ и вещахъ, ко¬ 

торыя не удостоиваются выполненія требованій приличія и ува¬ 

женія, презрительный, презрѣнный; 3) о неодушевленныхъ 
предметахъ еще — ничтожный, мелкій, ничего нестоящій, Аг- 

Ьогев е! ѵііев еі еа, еріае вші! Нитіііога нещіе ее іоііеге 
а іегга аШив роввипі. Сіе. Тиве. 5, 13. ЛптШ Іоео па!ив. 

Аиі пиііа аиі Ітпіііі аіщиа агіе ргаегЗііі. Сіе. АгсЬ. 5. .)ат- 

Ьив і'тріенііввшшв ев! іп іів, (рте ёегпівво аіцпе Іттііі вег- 
шопе біеипіиг. Ы. Ог. 58. Ѵійе тоіііііепі апіті: циі ап!еа 
воіітв евве! рсіаге ве та{щШсепііввіте, и! Ше Опт Іттйів, 

*) Сличи Ьшхіив § 152, замѣтку 4. 



иі сівтіязиз егаі. М. ЛИ. 2, 21. Сатрезігіа ас ёетізза Іоса. 
Саек. Ѵійепйит еві, пе фдій Ьитііе зиЪтіззит, то 11 с ей'е- 
шпаіит, Ігасіит аЪ)есіитг{Ш Гасіатиз. И. Тизс. 4,13. .Іасеі, 
Ше пипс ргозіхаіиз еі ее регсиівиш еі аЪуесігт еззе зепііі. 
Іб, Саі. 2,1. 

148. Аегрииз, ріапиз, Шет, ищииііз, ащиаЫІіз, раг, ріат- 
ііез, сатр'ыз, агеа, а&ртг. Если Барронъ В. В,. 1, 6 гово¬ 
ритъ: Сатревіег Іосив І8 теііог, гріі іоіив аециаЫІііег іп ипат 
рагіет ѵегріі, гріагп із циі еві ай ІіЬеІІат ащит, циой іэ, 
циит ациае поп ЬаЬепІ йеіареит, Йегі воіеі иііфповиз. Ео 
та^із, 8І циІ8 е8І іпаедиаЬШз, ео йеіегіог, циой йі ргоріег 
Іасипаз ацигтий, то отсюда выходитъ, что словомъ аецииз, 
ровный, означается такая площадь, которая идетъ совершенно 
горизонтально (ай ІіЬеІІат, по ватерпасу), слѣд., уровень ко 
торой вездѣ одинаковъ, и на которой ни въ какую сторону 
нѣтъ поднятія или склона. Это же понятіе выходитъ и изъ вы¬ 
раженія ае<]ш ИЬга, когда чашки вѣсовъ держатся наравнѣ 
одна съ другой. Потомъ, въ военномъ смыслѣ аесртз Іо сна 
наз. такая позиція, отъ которой на сторонѣ непріятеля нѣтъ 
никакого перевѣса, удобная, выгодная. Какъ въ этихъ случа¬ 

яхъ значеніе основывается на представленіи вѣсовъ, такъ это- 
же представленіе служитъ основаніемъ и остальныхъ значеній 
этого слова, когда оно выражаетъ равенство условій юридиче¬ 
скихъ, политическихъ, общественныхъ, нравственныхъ или дру¬ 
гихъ какихъ-ниб. для всѣхъ лицъ или вещей, которыхъ каса¬ 
ются тѣ условія, слѣд. = одинаковый для всѣхъ, справедливый, 
безпристрастный, или одинаковый со всѣми, равный всѣмъ 
Но если это слово употреблено тамъ, гдѣ можно-бы пожелать 
больше, чѣмъ проетаго поставленія наравнѣ съ другими, то 
аецииз зн. хорошо расположенный, благосклонный. Требованіе 
поставить наравнѣ съ другими, дать одинаковыя права будетъ 
аецпшн езі — вполнѣ справедливо, прямо слѣдуетъ. Наконецъ, 
если душа не волнуется ни страстями, ни чрезмѣрною радостью 
либо чрезмѣрной печалью, то она, подобно ровной поверхно¬ 
сти, съ одной стороны не заносясь слишкомъ (зе ейегепз і, а, 
съ другой, не унижаясь стишкомъ (йешЬзиз), будетъ аецииз 
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аліпіш — равнодушіе. хладнокровіе, душевный покой. Но ріа- 
-ші8 по Сіе. N. 1). 2. 18: Пиае іогніае ргаевіапіев зипі, ех 
зоіідів ^ІоЬив, ех ріапів сігсиіив аіП огЬів, очевидно, означаетъ 
поверхность или плоскость гладкую, ровную, поверхность ма¬ 
тематическую, т. е. такую, на которой нѣтъ нигдѣ ни возвы¬ 
шенія. ни углубленія, и вообще никакой неровности, и кото¬ 
рую слѣд. можно хорошо видѣть во всѣ стороны. Метафори¬ 
чески ріаішз зн. доступный осмотру, ясный, очевидный.—Ае 
Чіш8 озвачаетъ. какъ мы видѣли, одинаковость самаго уровня, 
проходящаго надъ массой предметовъ, и для всѣхч, пихт, общаго; 
но ае^иа1І8 озн. тотъ или другой уровень для предметовъ соб¬ 

ственно различныхъ. подъ который, однако, ихъ можно под¬ 

водить и такимъ образомъ ставить рядомъ другъ съ другомъ 
и уравнлтапѣ. Слѣд. аечиаіів зн.: вышина, величина, возрастъ ') 
(періодъ, вѣкъ), достоинство, вліяніе даннаго предмета равны 
вышинѣ и пр. другаго. Нарѣчія аечие н ж^паііѣег какъ- 

будто помѣнялись между собой значеніями, въ сравненіи съ 
именами прилагательными, отъ которыхъ происходятъ. Отъ 
связи ихъ именно со сказуемымъ аецие получаетъ значеніе* 
въ равной степени, одинаково, а г^иаіііег—равномѣрно, по¬ 

ровну, только одно аечие можетъ связываться съ еѣ, ас. Аедиа- 
Ьі1І8 наз. 1) что можетъ быть поставлено, оиѣнено, уваокаемо 
наравнѣ съ другимъ, 2) оОнообразный, остающійся неизмѣн¬ 

нымъ (ее измѣняющійся;, а отсюда 3) о рѣчи,—продолжающійся 
въ равномѣрномъ, т. е. спокойномъ тонѣ. Раг, по смыслу 
весьма близкое къ ае^иаіір, съ которымъ часто и ставится 
вмѣстѣ, означаетъ равенство одного предмета съ другимъ по 
величинѣ, силѣ, цѣнности и т. д.; но въ атомъ случаѣ пред¬ 
меты не взвѣшиваются или мѣряются на вѣсахъ, но сравнива¬ 

ются, сличаются прямо другъ съ другомъ. Отсюда раг зн. еще 
стоящій на уровнѣ, ни высотѣ задачи, цѣли, и раг ея( силь¬ 
нѣе. чѣмъ аециіші ені~слгы)уетъ, требуется. Ріаніііез, ров¬ 
ная поверхность (равнина),, и ае^ио^, равнина (на сушѣ), 

1 / Текъ еекх і!(‘Л и чини челоь'ЬкЕ зявисцт'ц их йвеФстноГ- ствііі-ніі. *пъ егб 
лозраета. 
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впрочемъ такъ употребляется почти только у поэтовъ, на- 
добно различать сообразно словамъ: аесршв и ріаннв. Сатрия 
зн. открытое поле, поляна, поле, — все равно, обработано 
оно, или нѣтъ, въ отличіе отъ лѣса и горъ, отъ соШв, тош, 
ваііив, кііѵа, слѣд. равнина не въ математическомъ смыслѣ, но 
въ физическомъ. Въ переносномъ смыслѣ сашрш, какъ и русск. 
поле, зн. сцена, театръ для тѣхъ или другихъ дѣлъ. Агеа наз. 
открытое мѣсто въ городѣ, передъ храмами и т. д., а потомъ 
еще топъ, гумно. Вгешшв Ьаисі егаі сІиЪіив, ві сіе яирегіоге 
Іосо Вотанов сіериііввеі, і'асііегп іп аедш саінрі іапінт ви- 
регапй ітіиійіисііпі ѵісіогіат іоге. Ілѵ. 5, 49. Ьосига аедгтт 
(Саеваг тііійііив) асі сіітісапсіит сіесііі. Саев. В. С. 3, 73. 
Те ІіаЬео аеутзвітит еогит віасііогиго, с;пае тіііі сотхпи- 
піа Іесшп випі, ехівіітаіогет еі рнГсет. Сіе. Гт. 3, 2. 
Ае^иит іоесіив наз. союзъ, при которомъ союзники другъ съ 
другомъ равноправны, ни одинъ не имѣетъ преобладанія, пе¬ 
ревѣса надъ другимъ. Сопяес]иегІ8 (огайопе), иі еов ірвов, 
фіов сопй'а віаіиав, тциоз рксаіовсріе йішіііав. Сіе. Ог. 10. 
Аедио апіто евве. Іегге. МеіеШж асіет іп ріапит йейисіі. 
8а11. Зпр. 49. ЕѢісіепсІипі еві, иі паггаііолев ріапае віпі, иі 
Ьгеѵев, иі еѵісіепіев, иі сгесііЬііев. Сіе. Тор. 26. Ріапит іа- 
сеге аііфіісі. Тііешівіосіев аериаіів іеге іиіі Агівйсіі. Кер. 
Агіві. 1. Рессаіа. ерюшат ех ѵійів танапі, віпі аедиаііа пе- 
севве еві. Сіе. Рагасі. Б, 1. Вавіагшя Йсопіівсі ]іп§иа еі шо- 
гіііив ащгшіез випі, Ілѵ. 40, 57. т. е. стоятъ съ ними на 
одинаковой степени (развитія). Оиосі аіііиг еі сгевсіі, шоіи 
(|ио(1аш ийіиг сегіо еі ащиаЫІі. Сіе. N. Б, 2, 9. Рагі враііо 
іганвшіввив ех («а II іа еві іи Вгііаітіат аЦие ех НіЬегша. 
Саев. В. В. 5, 13. Рагея сиш ртіЪия ѵеіегі ргоѵегЬіо ІасіІ- 
Ііше соиргецапіиг. Сіе. 8ен. 3. биеѵів не Беов риісіеш рагев’ 
евве ровве. Саев. В. С. 4, 7. Ореп ракет евве. Еииа еві Іосо 
ргаесеіво аірио есіііо, ерто іи вишню еві аеі}иаіа а«ті ріапіііея. 
Сіе. Ѵегг. 4, 48. Баіів еі Агіарііепіев виав соріав іп сат- 

рит Магаііюна сіесіихепші. Кер. Мііі. 4. Іп Ьос іаніо іаш- 
цие ішшенво сатро ііееі огаіогі ѵарагі ІіЬеге. Сіе. Ог. 3, 31. 
Нопогів еі ріогіае с.ащтв раіеі ошпіЬив. РНл, МиШйнИпеш 
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агса СаріГо/іі ѵіх сяріеЪдѣ Ілѵ. 25, 3. Ехогііиг обіеіипц пе 
фіі? йппнепішп сіе агса іоііегеі аліе, ^иагп сит йесіттпо 
раеНш еввеі. Сіе. Ѵегг. 3, 14. 

149. Ік.сИѵі.% йеѵезшз, ргттріш, аЬгкріт. аЬвсізт, ргосМ- 

гщ ажітз, ргорепзт, ргаесерв, ргопиз, зиріпт, гезиргпш. 

І)се1іѵі$, для котораго сличи сііѵиз § 141, покато идущій съ 
какой-ниб. шеоты или возвышенной площади къ равнинѣ (до¬ 

линѣ, лощинѣ), отлогій, покатый, ргосііѵіе не на равнинѣ подни¬ 

мающійся, или спускающійся, но только идущій внизъ, ві дущій 

выубъ. Противоположный терминъ къ обоимъ словамъ будетъ 
ассііѵіз. І)еѵехіі8 остающійся, находящійся на плоскости, иду¬ 

щей внизъ, или двигающійся по ней. Ргаегирінз уже объяснено 
въ § 146. Тогда какъ въ этомъ словѣ главный оттѣнокъ былъ тотъ, 

что Іосив ргаогиріик образовался изъ внезапнаго, обрывиста¬ 

го ската вглубь,—въ аѣгиріиз главный признакъ тотъ, тто у Іо- 

сш аѣгиріиз, при крутомъ, внезапномъ обрывѣ, нѣтъ никакой 
и отлогости, и оттого невозможно по немъ сообщеніе съ окру¬ 

жающей мѣстностью. Тоже значитъ аішеівиз, отъ аЪзсісІо, только 
скатъ таковъ, что какъ-будто сдѣланъ нарочно, искусственно. 

Ргаесерв уже опредѣлено въ § 146. Ргопиз зн. наклонившійся 
вперед?,. і>) наклонившійся внизъ. Въ первомъ случаѣ ему противо¬ 

положно зиріпиз, которое, впрочемъ, зн. и лежащій на спинѣ, 

а—въ рѣчи о положеніи молящагося небеснымъ богамъ—обра¬ 

щенный. устремленный вверхъ; во второмъ случаѣ ргопин бу¬ 

детъ отличаться отъ зирега, вирегіога. То же, чтй и виріішв, 

но только у поэтовъ и съ болѣе сильнымъ смысломъ навзничь, 

назадъ, зн. гезиріпіш. Въ переносномъ смыслѣ зиріпиз (гези- 

ріпин) зн. гордый: носъ вздернутъ, поднятъ высоко, голова от¬ 

кинута назадъ. Ргогшз, у Цицерона рѣдко употребляемое въ 
переносномъ смыслѣ, зн. «расположенный къ чему-нвб.», но 
ргосііѵіз «легко склоняющійся на что-ниб.», а ргорешиз, какъ 
уже можно видѣть изъ корня '), зн. «одержимый неодолимой 
склонностью къ чему-нибудь.» Соіііз аЬ вшгапо сіесМѵія а<1 Вишен 

') Отъ ргорепДеге. 
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8аЫш еві. В. О. 2, 18. Рііііороетеп ацтек рег апдияіат еіі 
ргосііѵет ѵіат гарііт йпсі ѵійіі. Ілѵ. 35, 30. Атісіііа (ІеЬеІ 
еззе ай отпет сотііаіет Іасііііаіетцие ргосііѵіз. Сіе. НаеІ. 
18. І8 іигіех ргорепвиз ай тіяегісогсііат егаі. Ігі. Возе. Аш. 

31. Шиз (ІІ8СШТІ1, іп ога зеріеш деѵехш аЪ Іікііз (і. е. а топ- 

ІіЪиз АеіЬіоршп). Ѵігц. Ѳеогц. 4, 293. Реіга іп аіііінйіпет 
XXX зіайіа еіпіпеі иікіігціе аЪвсіза еі аЬгирІа. Сцгі. 7. 11. 

Репііег ассігѵіз асіііив. Саез. В. О. 2, 19. ТІгЪз ргопа іп ра- 

Іийев егаі. Ілѵ. 4, 59. 8іег1і1 зиріпив. Ног. 8а1. 1, 5. 19. 

Ап хі Іи (Іо ргопа а<1 Іисіигп. Сіе. Вер. 2, 41. 

150. Ассіітге, іпсііпаге, ѵегдеге, вресіаге, ргозріееге, рго- 

вресіаге, регііпеге, аіііпеге. Ассііпаге прислоняться, Ъ) приста¬ 

вать, соединяться, въ метафорическомъ значеніи этого слова, 

которое, однакожъ, чаще переводится зе аррііеаге. Іпсііпаге, 
съ тѣмъ же значеніемъ предлога, какъ въ іпігіпцеге, іпсійеге, 

въ переходномъ смыслѣ значитъ дѣлать такъ, чтобы что-ниб 
перестало держаться прямо, стоя, твердо, и пошатнулось, накло¬ 

нилось, нагнулось, ослабѣло, съ одной стороны покачнулось, 

наклонилось на другую; употребляется и въ непереходномъ значе- 

іи, и въ обоихъ залогахъ гов. и метафорически. Ѵегдеге. 

вресіаге и регііпеге, въ смыслѣ терминовъ географическихъ, 

различаются такъ: ѵегдеге зн. простираться по направленію 
къ предмету, на который указано предлогомъ (ай—, іп—), идти 

въ его сторону, лежатъ въ его сторону: но вресіаге зн. перед¬ 

ней, боковой либо задней стороной бытъ обращену къ предме¬ 

ту, на который указано предл. (ай—, іп—), смотритъ, выхо¬ 

дить къ нему, въ его сторону, регііпеге ай—простираться 

до ч. н., достигать ч. н. Употребляемое у поэтовъ ргозріееге 
и послѣ Цицерона употреблявшееся въ томъ же смыслѣ рговрес- 
Іиге съуживаютъ понятіе вресіаге — открывать видъ чею-ниб.. 

бытъ обртцену къ чеыу-ниб. (аіиріій), такъ что какой-нибудь 
предметъ видѣнъ. Но регііпеге употребляется еще и метафо¬ 
рически: именно, означаетъ (впрочемъ только съ подлежащими 
изъ именъ неодушевленныхъ,—конкретныхъ либо отвлеченныхъ) 
рядъ побужденій и вліяній (со стороны выгоды, вреда, нрав¬ 
ственности), которыми одинъ предметъ дѣйствуетъ на другой 
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(а<1), вли которыя самъ получаетъ отъ того .опять съ а(1): по¬ 
этому оно значитъ состоятъ, (находиться, бытъ) въ связи, быть 
свяшну, соединену съ—, имѣть или производить вліяніе, имѣть 
или доставлять выгоду, невыгоду, имѣть связь, относиться, 

касаться, обусловливать либо обусловливаться, устрашать, 

дѣлать либо устрашаться, дѣлаться, происходить отъ—. 
Вообще, рсгііпеге означаетъ связь между двумя предметами 
объективную (дѣйствительную, матеріальную); но аНіпеге (а(1—-) 

показываетъ связь только такую, которую, въ противополож¬ 

ность той, можно вазвать субъективною, хоть, напр. = что- 

ниб. должно, можетъ быть важно для—,этого требуетъ мт... 

интересъ. Но у писателей золотого вѣка аШпеѣ встрѣчается все¬ 

го больше безлично съ іпйпіііѵив въ предложеніяхъ съ диосі, 
піііі), ион, диі(1? слѣд. поэтому совершевно правпльво: диой 
ай ше аШпеі, всіш Ііінс іи Огаесіаш ше аЫшгиіп. если смыслъ 
таковъ: «я долженъ тебѣ сказать, что такъ какъ мои интере¬ 

сы требуютъ и т. д.в. Но: Что касается до моего брата, то онъ 
поѣдетъ со мной=братъ мой поѣдетъ со мной, слѣд. Ргаіег 
сціісіеш шейк шесиш аЬіІііі. Потомъ: Что касается до того, что 
ты пишешь—(или: а что ты пишешь = (^иой зсгіЬів, Те еіс. 

Что касается до твоего возврата, то знай — (или: касательно 
твоего возвр., знай, или: А о возвратѣ твоемъ знай)=І)е ге- 

(іііи. 8СІІО-—. Сличи циі іеін, диосі, сіе. СаеШа іишиіо зипі 
ассііпаіа. Ьіѵ. 44, 3. Наші ргаѵаіе ассІіпаЬапі ве асі «еніепііаіп 
вепаШк. Ы. 4, 48. СариГ іпсііпаге іп (Іехігит. (^иіпі. 8о1 ее 
іпсііті, воі іпсііпаі. Ьіѵ. Онега а. раирегіЬив іи іііѵііек іпсіі¬ 

паге. 1(1. 1, 48. Асіев іпсііпаі, іпсііпаіиг. І<1. І огіина ве іпсіі- 

тѵіі. Саек. В. С. 1, 52. Ша рагв Неіѵеііогиш ѵегдіі а<1 веріеп- 

Ігіонек. Ій. В. О. 1, 1. Реппарпі іпШгевЬ, (]ио Гепевігів ѵіііае 
вресіепі. Ѵагго К. К. 1, 4. Веідае регііпепі а(1 іпіегіогет 
рагіеш ЕЬсиі. Сасв. В. О. 1, 1. ѴіІІа іп шопіе вшпшо ровііа 
рговресШ 8іси1иіи еі рговрісіі Тивсшп шаге. Рііаеііг. СопвШ 
Ьоиів іпіег ЬоіЮ8 циаві песеввагіаш ЬегіеѵоІеіАіаш евве, зеіі 
еайеш Ьопііав еГіаш а(1 шиііііисііиеш регііпеі. Сіе. ЬаеІ. 14. 

Нешо пііЫ регвішМш аиі раігет Шит аиі Циов аѵов іаіііа 
езве сопаШв, ерше а<1 ровІегіШів шешогіаш регііпегепі (могло 



бы вызвать, обусловить память о нихъ у потомства), піві апігпо 
сегпегепі розіегііаіет агі ве регііпеге (находится съ ними въ 
связи, касается ихъ). Ы 8еп. 28. N00 озі оѣвсигшті. асі сріет 
кпзрісіо тніеіісіі регііпеаі (кто имъ затрогивается). Ій. Атег. 7. 
МійН іпсепзі зііпГ зШйіо, ^иос1 асі ацгигп соіепйипі Штеі. 
ІЬісі. 17. Т.чпіинше аЪ ге Іиа езі оШ і,іЪі. пі аііена снгев еа, 
сщае ніЬіІ ;иІ Іе аМіпепІ? Тег. Нсаиі. 1, 1, 24. ШЬі! аШпеі 
сріепісріаш шшііиагі. С^иій аШпеі сіісеге, диіс] вепііат? 

150 Ь. Репсіеге, каегеге, гтретІТге, йерепАёге, іттіпеге, 

ттагг, іпніаге, игуеге, ргетеге. Если точка опоры предмета, 
которой цѣль либо случайная способность поддерживать пред¬ 
метъ, находится выше центра тяжести предмета, то объ немъ 
говорится: репйеі, виситъ. А такъ какъ съ такимъ положені¬ 
емъ предмета бываетъ обыкновенно связано и то обстоятель¬ 
ство, что части предмета (на гвоздѣ, веревкѣ и т. под. держась 
не твердо) внѣ точки опоры двигаются или носятся, то репгіеге 
значитъ и носиться. Поэтом)’ репгіеге выражаетъ противополож¬ 
ность другимъ положеніямъ тѣла, въ какихъ оно бываетъ напр. 
при стояньи, лежаньи, ходьбѣ и т. д. Напротивъ, Ьаегеге озна¬ 
чаетъ такое положеніе тѣла, въ которомъ оно держится или 
задержано твердо, такъ что физическіе законы Сдвиженія, па¬ 
денія) либо воля (существа, одареннаго ею) не могутъ или не 
хотятъ нарушить этого положенія, = сидѣть крѣпко, висѣть 
крѣпко, держаться крѣпко, или засѣсть, повиснуть, пристать 
крѣпко. Отсюда метафорически репсіеге = быть въ безпокойствѣ, 
сомнѣніи и 2) репсіеге ех ге, зависѣть отъ чего-ниб.: а Ьаегеге= 
метафорически взятому прямому значенію. Ішрепсіеге, нависнуть 
(аіісиігеі, надъ чѣмъ) и — нависнуть надъ чѣмъ угрожающимъ 
образомъ, если паденіе нависнувшаго предмета можетъ сопровож¬ 
даться послѣдствіями опасными; отсюда въ переносномъ смыслѣ= 
носиться угрожающимъ образомъ (надъ чѣмъ-ниб., надъ головой 
чьей-шіб.). інзіаге зн. предстоять, грозить, и оттого ежеминут¬ 

но быть въ виду, заставлять ожидать себя. Иерепйеге, пос.іѣ-ци- 
цероновское слово, зн. только висѣть на чемъ-ниб. и никогда 
не должно быть употребляемо въ переносномъ значеніи: зави¬ 

сѣть. Ішшінегс (геі, аіісиі), въ прямомъ смыслѣ = находиться 
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вблизи какого-ниб предмета и надъ нимъ выдаваться, ширить¬ 
ся либо ныть слишкомъ наклоненѵ надъ нимъ, въ переносномъ^ 
а! держаться вблизи какого-нвб. предмета и грозить паденіемъ 
на него, положеніемъ своимъ составлять для него угрозу; Ь) 
имѣть какой-ниб. предметъ въ виду п думать забрать его въ 
свои руки (геі, іп гет), Міпагі на словахъ или минами гро¬ 
зить кому-ниб. ѵѣмъ-ниб, (аіісиі яІщиіО), т.-е. давать гонимать, 
что ему предстоитъ та или другая непріятность. Съ іпзіаге 1) 

аіісиі, въ смыслѣ: наступать на кого-ниб., врываться къ комѵ- 

ниб.. приставать, не давая возможности ему защититься 

отъ нападенія и 2) геі, а также и аіісрші, въ смыслѣ: съ жаромъ 
хлопотать о чемъ-ниб. до полнаго успѣха, совершенія, состав¬ 

ляетъ синонимъ ищеге аііфіет — не давать кому-ниб. покоя, 

не выпускать его на свободу, такъ чтобы готъ, утомленный 
насиліемъ, пришелъ въ затрудненіе, сталъ въ тупит, аІЦиііІ, 
не выпу скать чего-ниб. изъ рукъ, не давать вырваться, но дер¬ 

жать крѣпко. По причнпѣ сродства значеній, ищете и іпзіаге 
бываютъ рядомъ другъ съ другомъ и другъ-друга дополняютъ; 

рѣже въ такомъ случаѣ употребляется ргешеге: оно значитъ 
Оавитъ, жать, тѣснить, т.-е. какой-ниб предметъ (аіідиепі, 
аіщині) давленіемъ, нажиманіемъ удерживать крѣпко на мѣстѣ, 

внизу, подъ собой, за собой, толкать впередъ или назадъ и 
так. оСр. не давать предмету двгтться свободно, и Ь) мета¬ 

форически =тѣснить, преслѣдовать, сидѣть, лежать на чемъ-ниб., 

покрывать, скрывать, подавлять, превосходить и т. п., вообще въ 
метаф. смыслѣ понятій: ваттъ, подавлять, частію=приводить 
въ трудное положеніе и такимъ обр. парализироватъ чыо-ниб. 

свобооную дѣятельность, цѣли и планы. ѴіОеііз репдегв аіш 

ех агЬоге, аііоз ѵегЬегагі. Сіе. Ѵегг. 3, 26. Ко Іо іпсегіаш е( 

«изрешаш ріеЪеш Кошапаш оЬвсига вре еі саеса ехзресіаііопе 
репдеге. И. А$гаг. 2, 25. Іпсоіитііаіі іиае імгипщие, (ріі ех 
іе репйті, сопвиіе. Ы. Ьіѵ. О, 22. Г)е)оіапші, іркмі каете 

зепехін сщио ровзеі, агімігагі воіеіштіз. 1(1. Се]. 10. Овііисе 
каегеЬиі Іирі. РІі&еДг. Лаегеі іеіиш. Ѵігр. Наегеіипі Тііешів- 
Ьосіі іи шешогіа, (|иаесшщие еі аибіегаі еі ѵніегаі. Сіе. Асиіі. 
2, 1- Лаегегет, шві іи ше ехреОізвев. 1(1. Різ. 30, (іІаОіив ѳ 
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Іасипагі зеіа ециіпа аріи8 ітрепйеЪаі ііііин Ьеаіі (і. е. Юа- 
тосіі) сегѵіеіЬиз. Ігі. Тизс. 5, 21. Глееі итіщие отпез іп 
те Іеггогез регісиіадие ітрепсіеапі. Ігі. Атег. 11. С'оеіит 
іттіпеі огЬі. Оѵігі. Био ге§ез Іоіі Азіае іттіпепі. Сіе. Ма¬ 
ги). 5. Мітіз гттіпеЪаі ргоріег ргоріпциііаіет Ае"іпа Рігае- 
ео. Сіе. (Ж 3, 11. Хох іпвШ. Еитепез аегііег ЬозІіЪиз іп- 

вііііі. Иер. Еиш. 4. (^иатоЪгет иг де. іпзіа, р&фсе. Сіе. 
АИіс. 13, 32. Ѵгдегепі рііііозорѣогит 1е «ге^ез |аш аЬ Шо 
іопіе еі сарііе 8осга1е: іпзіагеі Аеагіетіа, циае, циіецшеі гііхіз- 
зез, ігі 1е ірзит пецаге соцегеі. Ігі. Ог. 1, 10. Ѵгдегі аЬ Ьозіе. 
Ргеті аЬ Ьозіе. -Іиз Сгаззиз игдеЪаі, риогі ѵіііі ѵеигііюг ион 
гііхіззеі зсіепз, ігі орогіеге ргаезіагі: аециііаіет (игдеЪаіі Апіо- 
иіиз, циопіат ігі ѵіііит іцпоіит 8ег§іо поп Іиіззеі, (ріі Шаз 
аегіез ѵепгіігііззеі. Сіе. ОЙ. 3, 16. Ап§иет регіе ргетіі. Ѵіг^. 
Аеи. 2, 380. Нозіез ап§изіо ехііи рогіагит зезе ірзі ргете- 

Ъапі. Саез. В. О. 7, 28. Ргеті іиѵісііа, аеге аііеио, іпоріа. 
Сигзит іп^епіі Іиі, Вгиіе, ргетіі Ііаес ішрогішіа сіагіез сгѵі- 
Іаііз. Сіе. Вгиі. 97. 

151. СиЬаге, уасеге, зііит еззе, розііит еззе. Если < лежатъ > 
есть дѣйствіе собственной чьей-ниб. воли, для того чтобы спать, 
отдыхать, лѣчиться и т. п., то оно будетъ сиЬаге; '1 а если 
лежанье будетъ слѣдствіемъ внѣшняго либо внутренняго при¬ 
нужденія, которое что-ниб. свалило, то «лежатъ» будетъ іасеге. 
Послѣднее слово употребляется еще въ смыслѣ географиче¬ 
скомъ, но, впрочемъ, въ этомъ смыслѣ гораздо чаще говорится 
зііит ’) еззе, розііит еззе; зііит еззе еще обыкновенный тер¬ 
минъ и въ смыслѣ «лежать похоронену». Метафорически зііит 
еззе и розііит еззе іп аііциа ге, іп аіщио значитъ «основы¬ 

ваться на—, зависѣть отъ—» и есть синонимъ съ сопзізіеге, 
но )асеге а) въ рѣчи о лицахъ, бытъ бездѣйственную мішену 
энергіи, Ь) о предметахъ неодушевленныхъ—быть непршнава- 

ему, неупотребляему. Роіешагсішз, уишп ізіе еііаш сиЪагеі, 

') СаЬо, безъ еомнѣнія, отъ одного корна еъ хгм, отъ котораго хііш, х;ірхі. 

*) Вііик отъ віпо, которое такъше отноентса къ зео, т.-е. гы, отъ котораго 
Носи, іс.5аі, какъ Ішо къ Іео. 



іи сиЬісиіши іпСгоііисГиз екі. Сіе. Ѵегг. 3, 13. І’агепз іпо«- 
геп8 }асеЬаі ін Іасіо. М. РІііІ. 2, 18. .Гнзііііа улсеі. Сіе. ОЙ 
?>, 33. Ра 8І7ШЮ аЬ яііо с)яшШ, іи цио вііа еві СагіНа^о. 
Ілѵ. 30; 24. Реіоб іи Аедаео тягі розііа езі. Сіе. Мапіі. 18. 

152. Тегга, іеііт, китиз, зоігш, Іеггенв, іеггепт, іеггезігів, 
/гсШіз, китшт. діѵігшь. соеіевіія. Земля въ смыслѣ стихіи. 

въ смыслѣ матеріала, въ смыслѣ; міроваго тѣла, въ смыслѣ су¬ 
ши въ отличіе отъ моря (воды вообще) '). въ смыслѣ произво¬ 
дительницы того, что изъ нея выростаетъ или добывается изъ 
нея на людское обогащеніе, даже и въ смыслѣ богини будетъ 
іегга: съ опредѣленной прибавкой (Ііаес, іііа, Иаііа, Ілсііа,...) 
это слово означаетъ еще и отдѣльную страну. Но гдѣ «земля» = 

совокупность находящихся на землѣ странъ, слѣд. = міръ, тамъ 
надобно говорить іеггае, слѣд. огЬІ8 іеггагиш, піЬі! іп іеггіз 
(если не хотимъ употребить выраженіе изъ Іішпаішн) <ііи Ьеа- 
Іига, Коша сариі іеггагиш Гиіі. Теііиз ;| зн. земля въ смыслѣ 
богини, а вм. Іегга говорится почти только въ стихахъ или въ 
прозѣ, подражающей рѣчи стихотворной. Ниншз 3) собств зна¬ 
читъ почт (та земля, которая у насъ подъ ногами), надъ ко¬ 

торой трудится человѣкъ, когда пашетъ землю, разводитъ садъ, 

копаетъ могилу и т. п., которую оиъ обрабатываетъ, выкапы¬ 

ваетъ. роетъ, а потомъ въ формѣ Ішші. которое употребляет¬ 

ся буквальное мѣстѣ и метафорически (о низкомъ положеніи), 
а у поэтовъ и въ другихъ формахъ, — значитъ вообще земля, 

какъ мѣстность, на которой можно стоять А). Почва (твердая) 

*^ти отличіе всего яснѣе показываетъ, что іегга надобно про наводить не 
отъ іегеге, но отъ корил въ 5срс<;, 3/рорлі. 

*) Отъ одного корпя съ іегга:—Іик опі, окончаніе, квъ ѵеІ1ш>, сродномъ 
съ (шерсть, волна). 

') Ие иаходичен ли въ какой связи съ Ьишог. Ішщеге, какъ видео уже из в 
количества слоговъ, а принадлежитъ въ одному воршо съ ^арок, уара{е. 

*) Ни съ вдажностыо, ни съ низменностью Ішшив не имѣетъ никакой связи. 

Но нѣтъ ничего страннаго въ томъ, чте Римляне, народъ, первоначально и 
впослѣдствіи долгое вреия занимавшійся сельскимъ хозяйствомъ, Ьитш. упо¬ 

требляли объ обработиваеиой землѣ, от. отличіе отъ растеній, растущихъ вверхъ 
и высокихъ, и оттого явилось Ішті и подобное, н что они все, то. чтб не 



въ смыслѣ основанія, на которомъ, въ предѣлахъ извѣстнаго 
пространства, что-ниб. возведено или должно быть возведено 
природою или искусствомъ, либо обоими вмѣстѣ, будетъ зоішп, 
слѣд. дно рва, ямы. моря, полъ комнаты, зданія, площадь зем¬ 
ли подъ лѣсомъ, огородомъ или садомъ или даже площадь цѣ¬ 
лой страны, и въ переносномъ смыслѣ къ І'ипйатепШт отно¬ 

сится такъ, какъ грунтъ, на которомъ можно что-нпб. построить, 
относится въ іишіашепінга. фундаменту, который есть уже часть 
самаго строенія ‘). Теггеиз зн. земляной, т.-е. состоящій, сдѣ¬ 
ланный изъ земли, іегтепин тоже самое, но еще Ьі — земном, 

т. е. помѣщающійся на землѣ, а не въ морѣ, не въ огнѣ; Іеггезігі» 
только въ значеніи мѣста, а) = находящійся на землѣ, а не 
въ воздухѣ, не въ водѣ, не на небѣ, Ь) = сухопутный, т.-е. 
живущій, или происходящій не въ водѣ, ее въ морѣ, но ни 
когда = подлунный, въ смыслѣ бренный: это будетъ ішгпаииз. 
Точно также и небесный, если говорится не собственно въ смыс¬ 
лѣ мѣста, надобно переводить не соеіезілз, а сііѵіпаз. Но для 
«сдѣланный изъ персти, бренный въ смыслѣ сд. изъ глины, 

глиняный у обыкновенный терминъ есть ЙСІІ1І8. Ма^огев позігі 
раітісісіае соеішп, «оіею, адиат іеггат^ие айешегшй. Сіе. 
Агаег. 26. Шга Ьос ехрегітептпі тиііа зипі, диае еі биісепі 
іеггат еі йгитепНа ЬаЫІет зщпШсенІ. Соі. К. К. 2. 2. Тег- 

га сѳгиіідіг Іосаіа іп тебіа зейе шишіі. Сіе. N. Г) 2. 39. 

Отша, диме іегга "і^иіі, таіигаіа риЬезешп. ІЫсІ. 1. 2. ТеІ- 
Іигет рогсо ріаЬап*. Ног. Ер. 2, 1, 143. Теііиз иедие юоѵе- 
Шг еі іпі’іта езі еі іи еат і’египіиг опшіа ропйеге. Сіе. 
8оти. 8еір. 3. Нипй наіигат шишіі §епйог регреіиа і'есип- 
йііаіе йопаѵіі. Соіиш. РгаеС 1. 8ей ех Ьіз нііні теііив гезѳ- 
!иіа кишо, диаш йеиза ргоѵепіі. ІЬісІ. 1, 2. Егигаепііз заі егіі, 
аі аедие бона виѣегіі Ьірейапеа к ит из: агЪогіЬиіз аііііийо диаі- 
тог речіиш аіттіе езі. ІЬііІ. Нитиз аиЬасІа и зокт зиЬ.чс- 

иодишиется вверхъ, подобии деревьямъ, но. подобно многимъ овощамъ, дер¬ 

жится земли, называли Ьиші, ІшнзШк, и оттого послѣднее слово зн. вообще 
низкій, низменный. Наконецъ, вм. Ііишиз иочти вездѣ можно употребитъ и іегга. 

‘) И вм. коішіц если иочвой, основаніемъ служитъ земля, можно сказать 
іегга, какъ и вм. Ішшиа, если только рѣчь идетъ не о трытой землѣ. 



іига одинаково часто говорится. Похороненные, срюв Іштщ 
іпіесга іеріі. Сіе. Ье§. 2, 22 и китиз вырытая изъ ямы земля 
Ѵігр. Сеог$*. 1, 232. Ниті іасеге и Ішті сиЬаге и метафо¬ 
рически въ Нос ѵібеінг евве аіііив, циаш иі і(і нов кгтіі вігаіі 
вщріееге роввітив. Сіе. Ог. 3, 6, и съ этимъ сличи Ілѵ. 26, 
41. Созвав зѵіит. Саек. В. В. 7, 72. Бегеге іи воіо, Сіе. 
Вгиі. 4. 8о1о аециаге. 8оІит раігіае или раігіиш, и безъ ра¬ 
ігіае въ воішп шиіаге —отечество, отечественная земля. 8о(ит 

(Іеіаіщаіиш, ехйе, вріввині, Іаеіині, віссипі, ваівиш еіс. осо¬ 
бенно часто у Бсгіріі Веі К. Огаііонів Ііос циаві воіит 
ерюбѣші аіцие іишіатепіиш еві ѵегЬогит ивив еі соріа Інто- 
гига. Сіе. Ог. 3, 37. 

153. Адег, агѵит, гш, агаііо, адгевііз, гизіісиз, гизіісапт, 

адпеоіи, гигіеоѣ, агаіог, соітиз. А§ег, сродно съ аур6с„ наз. 
всякая выгодная земля, принадлежащая либо частному лицу, либо 
общинѣ сельской или городской, либо цѣлому народу,—все равно, 
подъ хлѣбами ли она, подъ садами, подъ лугами, или подъ 
выгонами, часто надобно переводить: предѣлы, область. Агѵит, 

отъ агаге, вспаханное либо тхатиое поле, пашня. Вив ‘) зн. 

деревня, въ отличіе отъ города, но только въ смыслѣ мѣстопре¬ 

быванія; а если хотимъ означить принадлежащія кому-ниб. зем¬ 
ли, деревенское, сельское имѣніе, то надобно употребить а$гі. 
Агаііо •), отъ агаге, зн. арендованное имѣніе какого-ниб. агаіог 
или какого-ниб. восіеіав агаіогиш, которые заарендовали риы 
скія государственныя земли (ацег риЫісив). Адег, циашѵів іег- 
іііів, 8Іие сиііига ігиеіиовив евве иоп роіеві. Сіе. Тивс. 2, 5. 
Соіомае Іо сив іи адго Тгоабіз еві. Кер. Раив. 3. Адег Во- 

шаішк, Ьовіісив, риЫісив, ргіѵаіив.— СаШіпа поп воіиш ех 
игЬе, ѵегит еііат ех адгіз ін^епіет питегиш репіііогиш 
Ьощіиит соііеретаі. Сіе. Саі. 2, 4. Ргаіа еі агѵа (ІіІіршіШг, 

циоб і'гисіив ех іів саріииіиг. Ѵагго К. В. 1, 45. Ьаеііив еі 
Бсіріо ваере гш ех игЬе іанциат е ѵінсиіів еѵоіаѵегині. Сіе. 
Ог. 2, 6. 
- щ 

') Опять отъ крещ, аго: а отброшено, капъ въ пиП^ес, которое одного кор¬ 

ня ех арі),7гіѵ, теікеп (доитъ), млеко, молоко. 

г) Газумѣетси, метонимически. 
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«Лень на полѣ нести» по лат. будетъ сшп Іаисіе піогі. 
Аідгевіів наз. все, что по своему происхожденію или по образу 

бытія встрѣчается въ деревнѣ, не затронутое культурой город¬ 
ской, слѣд. мужицкій, грубый, нецивилизованный, необразо¬ 
ванный, въ дикомъ, естественномъ видѣ; гизіісиз все. чтб дер¬ 
жится въ деревнѣ и Ь) чтб по своему происхожденію либо по 
образу бытія встрѣчается рѣшительно только у домоводовъ, 
занятыхъ своимъ сельскимъ хозяйствомъ, выдержка которыхъ 
не въ духѣ образованности городской, слѣд. = деревенскій, му¬ 

жицкій, грубый, невѣжественный: гияіісагшз все, чтб носитъ 
на себѣ признаки занятій сельскимъ хозяйствомъ. А°тісо1а и 
въ стихахъ гигісоіа наз. тотъ, кто свой ;шег соііі, слѣд. жи¬ 
ветъ въ деревнѣ и (или по крайней мѣрѣ) есть сельскій хо¬ 
зяинъ. Кто ведетъ сельское хозяйство на земляхъ государ¬ 
ственныхъ (арег рнЫісив). снятыхъ имъ на аренду съ уплатой 
десятины, въ большомъ видѣ, тотъ называется ягаіог. С'оіо- 
іш8 наз. тотъ, кто занимается земледѣліемъ,—все равно, на 
своей-ли собственной землѣ, или какъ агаіог, либо въ маломъ 
видѣ, т.-е. какъ арендаторъ одной государственной дачи либо 
частнаго имѣнія. Коп езі поЪів Ііаес огаііо ЬаЪепсІа іп ішре- 
гйа шиШішІіпе ап! іп аИсрю сопѵепіи адгезіігт. Сіе. Миг. 29. 
Ѵезіііик идгевігз. Хер. РеІ. 2. ЗГузѣегіів ех адгезіі тшаніеріе 
ѵііа ехеиііі ай ЬшпапіШеш вшпив. Сіе. Сея. 2, 14. Адгезію 
рота (дикія, неулучшенныя). Ѵіг». Нотіиев тзіісі, въ про¬ 
тивоположность Ьошіпев игЬані. Ми8 гивіісив. Ног. Ѵйа Ііаес 
гизііса, ^иат Іи аіігезіет (грубой, черной) ѵоеаз, рагвіто- 
иіае, сіііірепііае, уизѣіѣіае иіарівіга ееі. Сіе. Атег. 27. Магі- 
іі8, гизіісапиз ѵіг, зеіі ріапе ѵіг (шУ Сіе. Тивс. 2,22. Бе^огагив 
оріішив раіег іашіііав еі йіішепііввіпшв адгіеоіа е( ресиагіив Ііа- 
ЬеЬаІиг. Ііі.ХутрІю агаіог шарпав агаііоиез сопйисіав ІіабеЬаі. 
Ы. Ѵегг. 3, 21. Наес езігаііо ас всіепііа соіопі, и! еа. ^иае 
иавсапіиг е Іегга, ігисіит 1‘асіаиС Уагго К. К. РгаеС Ніс со- 

ІОіііів соіійисіит йе Саенетііа ІіаЪеЬаі Сшніит. Сіе. Саес. 32. 
154. Іжліз, іоса, Іосі, зраіігт, іпІегѵаПит, йізіапііа, гедіо, 

ріада, ігасігіз. Сосна, смотря по связи рѣчи, означаетъ мѣсто, '; 
') 11» не иг смыслѣ „мѣстечка" (деревни, городка;. 

13 
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участокъ, позицію, помѣщеніе, жилище, что все сходится въ 
понятіи опредѣленнаго пункта въ пространствѣ. ') Яраііигп 
зн. пространство, т. е. протяженіе въ пространствѣ въ длину 
и ширину, либо только въ смыслѣ длины и — промежутокъ, 
разстояніе, если даны предметы у начала и конца, зраііі !), 

Прямой терминъ въ смыслѣ промежутка, разстоянія, озна¬ 
чающій разобщенность между предметами, есть іпіегѵаіішп; но 
(ІізШіІіа зн. не разстояніе, а—въ переносномъ смыслѣ—внут¬ 

ренняя далекость другъ отъ друга, различіе, <1І88Іші]Шк1о. Соса 
наз. совокупность мѣстностей, странъ, но при этомъ на пер¬ 

вомъ планѣ представляются качества физическія. Ьосі обык¬ 

новенно только тогда бываетъ въ ріигаііз отъ Іосиз, когда это 
слово означаетъ пунктъ, мѣсто въ какой-ннб. области умствен¬ 

ной, на которомъ мысль остановилась или должна остановиться, 

и которое мы хотимъ только еще раскрыть или доказать, или 
ужь выставляемъ какъ вещь доказанную, = ггредложеніе, тема, 

предметъ, матерія, положеніе, доказательство, обыкновенная 

формула (Іосиз соптшпк), либо Ь) часть, отдѣлъ, статья, 

мѣсто (разсужденія, сочиненія, рѣчи), гдѣ тотъ или другой 
предметъ разъясненъ или долженъ быть разъясненъ 3). Съ Іоса 
тѣсно связано гещо, собств. направленіе; поэтому и такъ какъ 
всякое опредѣленное направленіе непремѣнно проходитъ въ 
опредѣленныхъ границахъ, то гещо — направленіе и гранищ 

въ которыхъ находится та или другая мѣстность на землѣ, ив 
небѣ, въ странѣ, въ городѣ и т. д, а отсюда а) сторона, край 
на землѣ, на небѣ, округъ, уѣздъ, область, Ъ) границы, въ 
которыхъ дѣйствуетъ тотъ или другой предметъ. Тогда какъ 
гещо вызываетъ въ воображеніи представленіе обоихъ измѣ¬ 

реній—длины и ширины, всегда пропорціонально присущихъ 
другъ другу,—въ Ігасіик, какъ и въ словѣ черти, открывается 
передъ мыслью главнымъ образомъ только измѣреніе въ длину, 

и так. обр. та или другая мѣстность на землѣ или на небѣ 

') То-есть въ значеніи постоянною помѣщенія въ извѣстныхъ предѣлахъ. 

г) Какъ апсоіг, относится еъ вішішт, от&хт; къ вріса, такъ сгп-ібюѵ, зол. = 

агадт, къ враііиш. Такъ но Курціусу, Огишігй^е I, стр. 237 и II, с. 2С6. 

’) Сличи Зейфф,, Ьаеііив, стр. 310 и 316. 
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развертывается въ воображеніи только со стороны длины. Ріа$а 
обыкновенно наз. «земной или небесный поясъ».—Касательно 
разнообразныхъ переносныхъ значеній слова Іосин замѣтимъ 
еще, что изъ прянаго значенія: «мѣсто чему-ниб., просторъ 
чему-виб.» у него происходитъ метафорическое значеніе: «слу¬ 

чай, поводъ» .къ чему-ниб. Оссавіо есть случай, поводъ, явив¬ 
шійся къ счастію, благопріятный случай; Іасиііав собств. зн. 
выполнимость, возможность', роіевіав, право, возможность, опи¬ 
рающаяся или на позволеніи чьемъ-ниб., или на складѣ обсто¬ 
ятельствъ; еоріа, возможность, основанная либо на присутствіи 
налицо средствъ и путей къ чему-ниб., либо на вѣрной на¬ 
деждѣ имѣть ихъ.—Браііит и іпіегѵаііит употребляются н о 
времени, а іпіегѵаііиін говорится еще объ музыкальныхъ интер- 
валлахъ. Потомъ, со враііит. пространствомъ, въ предѣлахъ 
котораго что-ниб. дѣйствуетъ, можетъ дѣйствовать, будетъ си¬ 
нонимъ сштісиіиш, поприще, разстояніе, которое что-виб. про¬ 
ходитъ, хочетъ, должно пройти, прошло въ предѣлахъ того 
пространства (враііиш), въ предѣлахъ котораго оно дѣйству¬ 
етъ, и Ь) колея, по которой что-ниб. двигается въ предѣлахъ 
пространства; сигвив, взятое съ хода свѣтилъ и кораблей, зн 
особенный, спеціальный ходъ, который что-ниб. получаетъ въ 
своемъ рѣшительномъ движеніи, и Ъ) особ, карьера лица по¬ 
литическаго, оратора и т. д. *) Отсюда выходитъ, что «прой¬ 

денный житейскій путь, прожитое», хотя можно выразить 
и буквально: сигвив ѵііае, ѵіѵеіпіі, но въ видѣ заглавія сочи¬ 
ненія нельзя выражать ни этими словами, ни сштісиіиш ѵііае, 
а надобно говорить только ѵііа. Іи ииши Іосит соиѵепіге. 
Саев. Ех Іосо вирегіоге сіісеге. ПиЪіІаІіопі, вреі Іосит ііаге 
(ШиШіопі Іосит геііінріегс, риупашіі Іосит иаисівсі. Ніс 
Іосиз Іаіе раіеі Фе паіига ивицие ѵегЬогит. Сіе. Ог. 48. Ьо- 

С08 (іиовііаш (Ріаіоиів еі Агівіоіеіів) Ігаивіегат. К1. Гіи. 1, 3. 
Еа Іоса ОаШ іисоІеЬаиІ. Саев. В. О. 2, 4. Кеіщииш зраііит 

*) Сличи Зеифф., І.аеі. стр. 271 и 498. Кто йеПесІіі (1е враііо, тотъ за¬ 

ключается въ гЬсиыіі кругъ дѣятельпости, а кто сІеП. ііе сшггісиіо или ііе сигзц, 

тотъ сбивается аа другой путь или паправленіе. Это э*е гов. и Зейфферть. 
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гвопз совіінеі. ІЬнІ. 1. 38. Кее: ѵего ѵеіігп Лесигзо зраііо ай 
сагсегез а саісе теѵоснгі. Сіе. Вел. 23. Кипе ^ио11Іат те ех 
сотрагаіо еі соивііШо зраііо йеіепяіопіз іп зетіЬогае сиггі 
сиіѵт соёрМі, рагеЬіІиг. 1(1. ЕаЬіг. 2, Г>. Сшгісиігж ѵііае- 
Ьгеѵе. Сіе. ІпіегѵаДо Іосогит еі іетрогит (Іізіипсіі зшішз. 
Сіе. Піѵ. 1, 7. Могит яіисііоптісіис' сіізіапііа. 1(1. Еаеі. 20. 
Кесіа гедіопе. Саез. Евро ациііопагія, геігіо аизігаііз. Сіе.' 

Наес гедіо (страна въ этомъ направленіи) іпагіііта езі огшііз. 
Спев. Сайг ев 8 Ігасіиз. Ьіѵ. 7, 25. ()ио(1 езі апіе регіез, вето*, 

зресіаі, соеіі зегиіавіиг ріадаз. Сіе. Біѵіп. 2, 13. 

155. Ропеге, Іосаге, соііосаге, зіаіиеге, зЫеге. Если слова: 

сажать, ставить, класть, значатъ: дѣлать такъ, чтобы что- 
ниб. стояло, лежало, находилось на опредѣленномъ помѣщеніи, 

(мѣстѣ въ пространствѣ, мѣстѣ по достоинству), означен¬ 

номъ словами, или понятномъ по связи рѣчи, то это будеть- 

ротюге= посадитъ куда-ниб., назначить, поставить куда-ниб., 

положить куда-ниб., положитъ на землю, на полъ, сложить = 

оставитъ, отвергнуть, заложитъ = основать. Прибавимъ, 

что ровеге въ прямомъ значеніи принимаетъ при себѣ допол¬ 

неніями только имена предметовъ неодушевленныхъ, или та¬ 

кихъ одушевленныхъ, которые можно понимать въ смыслѣ не¬ 

одушевленныхъ. Въ страд, ровііипі еззе=лежать. въ смыслѣ 
географическомъ; сличи § 151. Еосаге и чаще употребляемое— 

въ прямомъ значеніи ибо многихъ другихъ—соііосаге значатъ: 
лии/у или вещи назначить помтценіе, сообразное съ назна¬ 

ченіемъ, которое они должны выполнитъ, помѣститъ ихъ на 

приличномъ, должномъ мѣстѣ или въ должномъ, приличномъ 

положеніи. Віаіиеге зн. ставить, т.-е. дѣлать такъ, чтобы 
что-ниб. гдѣ-ниб. стояло. Віьіеге, іасШіѵиш съ удвоеніемъ отъ 
зіаге, какъ іетіѵаі отъ стг;ѵаі, зн. останавливать, т.-е. дѣ- 

латъ то, чтобы предметъ двигающійся сталъ неподвижно, спо¬ 
койно; въ судебномъ языкѣ — выставлять, представлять, напр. 
ѵагіітопііші, зегѵшп '(на допросъ подъ пыткой), и являться; 

въ послѣ—классическомъ языкѣ оно употребляется и въ смы¬ 
слѣ зіаіиеге. Ропеге іп аегагіо. Р. синіосіеш аіісиі; здѣсь 
сизіоз, какъ въ военномъ языкѣ ехегсііиз еіс., принимается въ 
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смыслѣ предмета неодушевленнаго. Р. віаіиаіп іп Того. Р. 
агпіа (сложить). Р. игЬеш (основать). Копне пиіи Лоѵів О. М. 
іасіиіп еззе ѵісіеѣиг, иі ео ірво гешроге 8І<лшпі зіаіиегеіиг, 
<рю соііосаіо ошпіа раіеіасіа ѵкіізііз? Сіе. Саі. 3, 9. Зіеіеге 
едииш, Іещопев, а^иат, ітпреіит. 

156. Жасіез, 08,ѵиЫиз, Ігпеатепіа огіз, /гопз, [гдига, зресіез, 
(\огта. Характеръ наружности нредмета наз. Іасіез. Въ тѣс¬ 
номъ смыслѣ это слово означаетъ человѣческое лицо (перед¬ 

нюю часть лица), особ, его природный и эстетическій харак¬ 
теръ, выразившійся въ Ііпеагпепіа и въ рисункѣ той или дру¬ 
гой части. Оз, собств. ротъ, рег зупессІосЬеп обыкновенный 
терминъ въ смыслѣ цѣлаго лица, передней, лицевой части го¬ 
ловы человѣка и безсловесныхъ, особ, въ томъ случаѣ, когда 
на лицѣ выражается нравственная настроенность души. Ѵиі- 
Шз, выраженіе лиѵд, въ минахъ, физіономія, мина, всегда 
означаетъ игру оттѣнковъ, отражающихъ въ себѣ смѣну движе¬ 
ній чувствъ, происходящихъ въ глубинѣ души, ') а Іінеашепіа 
(огів) зн. только лицевыя линіи или черты лица, изъ соеди¬ 
ненія которыхъ образуется іасіев. Ггопв наз. передняя сто¬ 
рона, передъ, лицо, напр. передняя сторона лагеря, фронтъ 
войска іи асіе, фасадъ зданія; часто еще Стоив означаетъ до¬ 

полнительную часть къ понятію 08, какъ главное мѣсто ѵиі- 
Іиз, а оттого и употребляется еще метонимически въ смыслѣ 
послѣдняго, особ, когда это послѣднее не соотвѣтствуетъ 
настроенію души (но вішиіаію, либо бізвшшіаіло). Іццой 
АцезіЬшш, /асіет ершш ііЦиегенІиг, соиіешиеЬаиІ. Кер. 
А§еа. 8. Ѵ^шЬиз геЬик регшоіа сіѵііаз аіеріе іпшиШа 1~асіез 
игЬій егаі. 8а11. Саі. 31. Іп оге зипі оишіа: іша°о аціші 
і'ііііиз еві. Сіе. Ог. 3, 59. КаЬига вресіеіи ііл Согшаѵіі огіз, 
иі ш еа реиііиз гесошіііо* шогев е&шрегеі. 1(1. Ъе^. 1, 
9. Тогѵиа ѵиіііій, Ьііагів ѵиііи». Рі§ига еі Ігпеатепіа Ьозрііае 
ііеІесІаЬапі. 1(1. Ѵеіт. 2, 37. Ілсеі ога сегпеге ігаіогиш аиі 
еогиш, ()иі аиі ИЬііІіпе аіігуиа аиі шеШ сошшоіі вині аиі ѵо- 

■) Коли ирошводство отъ одною корня съ ѵеііе, ѵоіо, желать, справед¬ 

ливо, то легко и объясняется ѵиішз въ смыслѣ выраженія страсти. 



ІирШе пітіа ревііипі: ^ио^ит отпнішп ѵиііив, ѵосев, гпойк 

тиіапіиг. 1(1. (Ж 1, 29. Ггопв еві апітпі ^аппа. (^>. Сіе. Ре¬ 

йс Сомз. 11. Ітацо езі ѵиііив апіті. Сіе. Ог. 3, 59. Ім (гопк 

озгепіайо, іпіив ѵегііав егаС Сіе. Р’іи. 2, 24. Ргопіет ехріі- 

саге, геіахаге, съ противоп. сопігаЬсге, жівіхішгеге. 

Гцгига. охъ йіщеге, означаетъ видъ предмета со стороны 

архитектоники, т.-е. со стороны рисунка наружности, отноше¬ 

нія частей къ цѣлому, а цѣлаго къ его цѣли, передъ судомъ 

разсудка; вресіев видъ предмета, со стороны впечатлѣнія отъ 

его наружности на чувство зрѣнія; і'опт видъ предмета, со 

стороны впечатлѣнія отъ него на чувство эстетическое. Потомъ, 

то, что дѣйствуетъ на внѣшнее чувство, часто бываетъ только 

наружностью, личиной, въ противоположность качествамъ 

внутреннимъ, которыми наружность, личина часто уличается 

во лжи; а то, чѣмъ увлекается чувство эстетическое, есть видь 

прекрасный, красота. Поэтому вресіев въ выраженіяхъ: рег 

вресіеш, вресіе, ін вресіега = віпш1аііопе, вітиіапз, вітиіаіо,— 

Іа, = личина, а і’огта также множество разъ = і'огтовііая, 

да первое еще п гораздо чаще употребляется въ значеніи: кра¬ 

сота, чѣмъ послѣднее. Жідига еі Ипеатепіа Іюврііае сіеіесія- 

ЬапС Сіе. Ѵегг. 2. 37. Паіига ііа і'оппаѵіі вресіет огів (лица), 

иі іи еа репійів гесошіііов тогев еШпцегеі. Сіе. Ье^. 1, 9. 

Наес тиііег ргаеіег /огтат ііііііі а(1 вішіііішііпеіп Ьошівіз 

гевегѵаѵіі. ІП. Сіиені. 70. 

157. Рошовив, вресіовив, риІсЪег, Ъеііиз, ѵетівіив. Ропповію 

наз. то, что своимъ появленіемъ радуетъ глаза, имѣющій хо¬ 

рошій видъ, красивый; вресіовив то, что является гтзамг съ 

особеннымъ эффектомъ, имѣетъ видъ поразительный, необыкно¬ 

венный, или —- бросающійся въ глаза, блестящій; ѵеішвіия, 

привлекательный, милый, что привлекаетъ къ себѣ симпа¬ 

тію души; Ііеііиз то, чтб по наруашости, но внутреннимъ ка¬ 

чествамъ п но дѣйствіямъ приходится по душѣ, отлично, мило, 

прелестц наконецъ риісііег, изящный, прекрасный, наз. то, 

что соотвѣтствуетъ идеѣ изящнаго, идеалу, а еще и прекрас- 
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вый нравственно '). Риісйег, ЬеІІие, зресіозиз, рѣже ѵепизіиз, 
употребляются еще о дѣйствіяхъ и состояніяхъ, (^иаезіѵіі 2еи- 

хіз, гщаз (огтозаз уіг<рг,ез ЬаЪегепі. Сіе. Іпѵепѣ. 2, 1. Миііег 
нресгот айиііегіі йатпаіа. Одшіі. 5, 10, 49. ШМ1 езі ѵігіиіе 
(огтозіиз, тііЫІ риіейгіиз. Сіе. 1)іѵ. 9, 14. Нос езі Ьотіпіз 
ЬеШ еі Ьишнтіі. 14. Гіп. 2, 31. Ѵиііи Гиіі айео шосіезіо, айео 
ѵепѵМо, иі піЬіІ зирга. Тег. Апсіг. 1, 1, 92. 

158. Ие^огтів, /оесіиз, іаеіег (іеіег), іигріз. Г)еіогтіз есть 
контрастъ съ Гогтозиз, безобразный, уродливый, гов. о томъ, 

чтб не соотвѣтствуетъ эстетическимъ требованіямъ отъ вида 
наружности; Гое(1 из, отвратительный, противный, гнусный, 

отъ чего съ отвращеніемъ сторонятся зрѣніе, слухъ, обоняніе, 
вкусъ, осязаніе; Іаеіег или іеіег, ужасный, мерзкій, чтб въ 
чувствахъ и въ сердцѣ возбуждаетъ содроганіе либо испугъ. 

Тпгріз, гадкій, противный, въ прямомъ значеніи, т.-е въ зна¬ 

ченіи непріятнаго, оскорбительнаго для чувства эстетическаго, 
въ прозѣ почти не употребляется, а только въ отличіе отъ 
Ііопезіиз, въ смыслѣ нравственномъ,—постыдный, низкій, без¬ 
честный, безнравственный, (^иае рагіев согрогів ас! паіигае 
і есеззііаіет сіаіае асізресішп еззепі сіе/огтет ЬаЬііигае аЦие 
Ьигрет, еав сопіехіі паіига аірие аЪйійіі. Сіе. ОЙ. 1. 35. 

N011 еши роенііеі ион сіе/оппет езве паіит. Ій. Соеі. Б. О 
ГіизобѢ: іититіззітши еі /оесііззіттп гиопзігит. ІЙ. Різ. 14. 

Гоеііа іетрезіаз. Ьіѵ. Роесіиш Гасіішз. ЗаІІ. Тугашіо иееріе 
іпеЬгіт пецие /оеіііт нес йіз йошішЬиздие іиѵізіиз анітаі 
соуііагі роіезі. Ій. Кер. 2, 26. Кес Ьоиезіо ^шс^па1п Іюпез- 
ііия нес іигрі іигріиз. Сіе. Гіп. 4, 27. 

159. Вітиіаспт, ітадо, еЦ'ідіез, зідптп, зіаіиа, рісіига, 

іаЪиІа. ТаЬиІа наз. только произведеніе живописи, рісіига про¬ 
изведеніе живописи и вышиванья, зіаіиа, еЙ’щіез и зцншт про¬ 

изведенія ваянія, вішиіастт и ітаро произведенія ваянія, живо¬ 
писи, изображенія въ зеркалѣ, образы фантазіи, образы сно- 
видѣній, фигуры тѣни, и еще образы умершихъ; ішауо, еШщез 

‘) РиісЬег лучше связывать съ ріасеге, а не съ ігоХохроо^; Ьеііиз, конечно, 

сдѣлалось изъ Ьепиіи» (отъ Ьоішв), какъ риеііа, рпеііиз изъ риеі иіа, риегиінв. 
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добавочный терминъ къ зресіев;, рѣдко «іншіасгііт, наз. еще 
и картины, сдѣланныя словомъ. Ейіріев и іта^о могутъ быть 
полныма фигурами, либо только грудными изображеніями; осталь¬ 
ныя изображенія представляютъ полную фигуру. Въ частности, 
апшіасгши, отъ одного корня съ «ішіііз. дІ'бмЛоѵ, есть или гш- 

браженге—копія, снимокъ съ предмета дѣйствительнаго, или 
изображеніе—созданіе, видимый оттискъ фигуры предмета во» 

.(Сражаемаго, особ, употребляется объ изображеніяхъ боговъ! 

ваяніемъ или живописью; іптцо, ітііацо. отъ одного корня съ] 
ітііог, аетиіиз, зітііі*. гіхыѵ. наз. снятый образъ, подобіе,' 
снимокъ, списокъ, копія, въ противоположность какому-ниб. 

дѣйствительному или воображаемому оригиналу; ейі'інез, іѴ.тутгсѵ, 

отъ еЙнщеге, слѣпокъ или отпечатокъ, вѣрное, живое, характер¬ 

ное изображеніе какого-ниб. подлинпика; 8І§пиш, сг,и.ъ, можетъ 
быть, отъ §есаге, какъ сіщішя отъ сіесей, изображеніе, фигура, 

даже и аллегорическій знакъ, служаіцій средствомъ для сохране¬ 

нія памяти объ истинномъ подлинникѣ, особ, изображеніе боже¬ 

ства, и еще печать ’); яіаіиа, изображеніе человѣка въ стоя¬ 

чемъ положеніи. рісШга. изображеніе, картина сама по себѣ 
(рисунокъ;; Іаѣиіа, -імѵ.с, картина, рисунокъ вмѣстѣ съ листомъ, 

доской или матеріаломъ. на которомъ картина написана, и вслѣд¬ 

ствіе котораго живописное изображеніе можно переносить съ 
одного мѣста на другое. Метафорически «шшіасгиш съ родит, 

падеж, наз. что-ниб. такое, что подобно предмету, означен¬ 

ному родительнымъ над., что служитъ образомъ, картиной пред¬ 

мета; іпій-0 паз. что-ниб. такое, что натмипаетъ о предметѣ 
дѣйствительномъ нлн воображаемомъ, но часто, но выражаемоіі 
этимъ словомъ противоположности между образомъ и оригина¬ 

ломъ, —призракъ, только тѣнь: прочія слова въ смыслѣ: образъ, 

картина, метафорически не употребляются. Изъ этихъ замѣ¬ 
чаній и изъ § 121, и изъ примѣровъ, приведенныхъ тамъ и 
здѣсь, будетъ понятно, какъ можно переводить выраженія: 

При аішиіасгит ближайшій вопросъ: что долженъ представлять этотъ 
образъ? При ей'і^іей: съ чего сдѣланъ итогъ обриэъ? При ьіцоот: что выра¬ 

жаетъ, значитъ эта фигура? При ша^о: что именно такое, какъ называется 
то, что я теперь вижу? 
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«представить образъ, рисунокъ, картину чего-ниб.»,—если нель¬ 
зя перевесть ихъ словами: ехропеге, сіісеге, зегіЪеге... и от¬ 
носительнымъ предложеніемъ съ ^па1І8, ^иап^и8 еіс. Уіх соп- 
ѵепіге ѵійеіиг, ^иет ірзит ігоштет сиріапі еѵегіеге, едиз 
Шоз е^гдіет зітиіасгитдие зегѵаге. Сіе. Ѵегг. 2, 65. Ап циигп 
аіаіиаз еі іпіа«іпез (здѣсь, конечно, зн. бюсты), пои апітогаш 
штіасга, зей согрогшп, зіийіозе іпиШ геііциегипі, ѵігШит 
позігагит е^ідіет поп іпиііо таііе йеЪешиз, зиттіз іп°епіІ8 
ехргеззат еі роіііат? 1(1. АгсЬ. 12. Зіпшіасга йеогит. Ьіѵ. 
Сіе. Відпит Йоѵіз О. М. Сіе. Саі. Б, 9. Кес Іе^ез иііае зипі 
пес .і'исіісіа пес отпіпо зітиіасгит аіісуиосі сіѵііаііз. ІЙ. Біѵ. 
10,1. С. МагсеШ зіаіиат Йе1е§і1: зеиаішп соё^іі, иі еі зітиіа- 
сгит Мегсигіі роНісегеІиг: зепаіиз роШсеІиг зідпит. Ій. Ѵегг. 
4, 40. Ііетозіііепіз пирег іпіег ітадіпез Іиаз ітадіпет ех 
аеге ѵійі. Сіе. Ог. 31. Ерісигі ітадіпет поп тойо іи ІаЬиІіз 
позігі і'аѵпіііагез, зей еііат іп росиііз еі іп апиііз ііаЬепі. Ій. 
Еін. 5, 1. Меогит Іешрогит ітадіпет ѵісіео іп геЪив Іиіз. 
ІЙ. І)іѵ. 1, 6. Ітщо езі ѵиііиз апіті. Сіе. Ог. 3. 59. Наес 
(характеры въ драмахъ) сопі'ісіа агЪіІгог а роёііз еззе, иі 
ейісіоз иозігоз шогез іп аііепіз регзопіз ехргеззанцие ітаді¬ 
пет позігае ѵііае ^иоіійіапае ѵійегешиз. Ій. Атег. 16. Бііа 
езі аг8 гаііоцие рісіигае йіззішіііішніие Іатеп іпіег зе 2еихіз, 
Аріаорітп, АреІІез. Ій. Ог. 3, 7. Ке°о иііат рісіигат пецие 
іп ІаЬиІіз пецие іп Іехіііі І'иіззе, циіп соіщиізіегіі, аЬзІиІегіІ. 
Ій. Ѵегг. 4, 1. 8ірпа еі іаЪиІаз ееіепцие огпашепіа Огаесо- 
гит оррійогит ітрегаіогез позігі Іоііеге зоіепі. ІЙ. Мапіі. 14. 
Такъ какъ Іаішіа зн. еще документъ, актъ и нр., то. для озна¬ 
ченія именно картины, къ ІаЬиІа надобно прибавлять ріеіа, 
какъ скоро изъ связи рѣчи не видно собственно это значеніе. 

160. Мхетріит, ехетріаг, зресітеп. Въ ехепіріит р толь¬ 
ко для благозвучія: это слово происходитъ отъ ехішеге, стар, 
ехешеге, и означаетъ единственный (конкретный) ьіредметъ, 
случай, событіе, служащіе образчикомъ, экземпмромъ (спискомъ, 
копіей), моделью, образцомъ, но которымъ можно узнать каче¬ 
ства цѣлой массы, класса, рода. Ехешріаг, стар, ехешріаге, 
слѣд. собств. средній родъ имени прилагательнаго, произведен- 
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наго отъ ехетріит, означаетъ то, что можетъ или должно 
служить ехетріит. А что можетъ быть ехешріигп чего-ниб., 
то есть или снимокъ, копія, оттжкъ (списокъ) чего-ниб., либо 
что-ниб. такое, чтб можетъ или должно носиться передъ нами, 
какъ образецъ, идеалъ для соображеній или поступковъ. Впро¬ 

чемъ ясно, что часто будетъ тсс равно, назову ли я что-ниб. 
схетрішп, или ехетріаг, а потому и часто, напр. Сіе. Миг. 31, 

ехетріипі ЬаЬеге ай ітііапйит и ай ітііатійит ргорокііит 
ехетріаг говорится на-ряду одно съ другимъ. Но въ значеніи: 

событіе, фактъ, напр. привести примѣръ, указать, взять от- 

куда-ниб.. представить примѣръ, слѣдовать примѣру, встрѣчает¬ 

ся только ехепірішп нотіиаге, айегге, ех. напр. зеѵегііаііз 
ейеге, ех. реіеге аЬ или ех—, сареге ех—, зитеге аЬ—, ех. 

ропеге, а трудно найти ехетріаг. '). 8ресітеп собств. наз. какое- 

ниб. средство, а потомъ всякій предмета, даже лицо, черезъ кото¬ 

рые то, чтй означено зависящимъ отъ зресіпіен именемъ въ род. 

падежѣ, дѣлается или долокно сдѣлаться нагляднымъ. 8і тег- 
сет ірзі дыі ѵепйііапі, аіішкіе ехетріит (образчикъ) чиаегііепі, 
аиі бі асегѵоз ігііісі зе йісапі ЬаЬеге еі рогит ехетріит 
ри#по поп ЬаЬеапі, ^иой озіепйапі, гійісиіит ѵійеЪііиг. Аисі. 

а(1. Нег. 4, 6. Рошреі Ііііегагит ехетріит ай сопзиіет аѣЬиііЬ. 
Сіе. АН. 8, 6. Хеихіз Неіепаш рісіигиз: РгаеЬеіе тіЬі, диае- 

ко, ііщиіі, ех ізііз ѵігіііпіЬиз, Іогтозіззішаз, йит ріп^о ій, 
циой роПісііиз вши ѵоЬіз, иі шиіит іп зішиіасгит ех аиітаіі 
ехетріо (съ живой натуры) ѵегііаз ігапзі'егаіиг. Ій. Іпѵепі. 

2, 1. Егаі іііе ехетріит іпносепііае. Ій. Ог. 1, 53. Такъ ех. 

сабгііаііе, ] иьЬіЫме и под. Ке^аі ье тоге еі ехетріо (по преж¬ 

нимъ примѣрамъ) рор. Кот. роззе ііег пііі рег ргоѵіпсіат 
йаге. Саез. В. О. 1, 8. ІТпаш гет ехетріі ^гаііа ргоіегге. 

Кер. Ьуз. 2. Ѵегит атіеит суиі іпіиеіиг, сатргат ехетріаг 
(повтореніе, отраженный образъ, копію) іпіиеіиг зиі. Сіе. Еаеі. 
7. М. Саіопі, (]Ш> ошпез (]иазі ехетріаг і ай ііійизігіаіп ѵігіи- 
іен^ие йисітиг, іісиіі Тизсиіі зе іп оііо йеіесіаге. Ій. Кер. 

') О переводѣ выраженія: „напримѣръ* ем. иі, ѵеіиі, «риійеш, а главнымъ 

оврагомъ З'-Яфферта, Зсііоі. Т.а(. 1, мр. 180 елѣдд. и II статью объ Ехешріиш. 
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1, 1. Еат Шегагит ехетріаг ііЬі тізі. ІЙ. Біѵ. 10,31. 8сае- 
ѵоіа іетрегапііае рпійепііаецие зресітеп егаі. Ы. N. Б. 3, 32. 

161. Ѵісіеге, сегпеге, ігзеге, сопіиегі, іпітгі, вресіаге. соп- 

ярісеге, асіярісеге, сопіетріагі, сопвМегаге. "Ѵісіеге, отъ одного 
корня съ іогЪ, видѣть, зн. постигать чувствомъ зрѣнія; еег- 
пеге, сродное съ хріѵо, регі. ѵісіі, аир. ѵіяиш, различатъ чув¬ 

ствомъ зрѣнія, узнавать что-ниб. между всѣмъ, его окрѵжаю- 
пщмъ. Оба слова употребляются еще и о духовномъ зрѣніи, такъ 
что ѵісіеге зн. а) постигать умомъ, синонимъ съ соетюясеге, Ь) 
доживать до чего-ниб., испытывать что-ниб., с) устремлять 
внимательный взглядъ на что-ниб., смотрѣть, чтобы, съ слѣ¬ 
дующимъ относительнымъ предложеніемъ, иі, пе. А сегпеге= 
ясно постигать, узнавать. Ѵіс1егі=казаться, вещь извѣстная, 
а еегиі (іп ге, ге) открываться, обнаруживаться. "Ѵізеге, отъ 
ѵівшп, желать имѣть вѣрный взглядъ, осматривать, посѣщать 
изъ любопытства, любознательности, желанія поглазѣть и т. д. 
8ресІаге, часто взглядывать и 2) смотрѣть на ходъ чего-ниб. 
такого, чтб состоитъ изъ отдѣльныхъ единицъ. Отсюда въ пере¬ 
носномъ значеніи а) вресіаге аіщіші -= им?ътъ въ виду, добивать¬ 

ся, домтшпъея, Ы ьресіаге съ асі аіщиісі, ео, иі и съ други¬ 
ми асІѵегЬіа Іосіклониться къ чему, имѣть цѣлью что-ниб. 

Сопіиегі, окидывать взоромъ что-ниб. во всѣхъ его частяхъ, 
слѣд. тѣмъ отличается отъ зресіаге, что сопіиеш разсматри¬ 
ваетъ части цѣлаго вдругъ, а яресіяпв одну за другою. Іпіиегі 
пристально смотрѣть на что-шб., не спускать глазъ съ чего- 

нибудь или съ глазъ чего-нибудь въ прямомъ и переносномъ 
смыслѣ, но асіярісеге ') только обращать взоръ на что-ниб., 
взглядывать на что-ниб., а совярісеге *) замѣчать глазами 
(увгідгьтъ), и сюда въ смыслѣ рагі. регі". асі. сонзрісаіиз. Сои- 
іепіріагі ) со вниманіемъ останавливать на чемъ-ниб. взоръ 
а) физическій, Ь) умственный, особ въ эстетическихъ или нрав- 

') Аіізрісегс и еовдріееге отъ аресіо, которое происходитъ отъ одного 
корил съ олёггтвітЯаі; теіайіевіа не мѣшаетъ этому. 

!) Отъ Іешрішп, пространство, полоса на небѣ, явленія на которой наблю¬ 

далъ авгурь. Сличи § 3. Тетріиш, можетъ быть, сродно съ іиегі въ значеніи 
„ разсматривать 
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ственныхъ интересахъ; сопвісіегаге подробно разсматривать что- 
ниб. въ интересахъ любознательности, для того чтобы то 
знать во всѣхъ подробностяхъ, и Ъ) въ переносномъ смыслѣ = 

обдумывать, для того чтобы составить взглядъ на то, мтьніе. 

Еіепіш 8І пипс аНдин! ее яввсдиі риіапі, диі овііигп Ропіі 
ѵкіегтіі еі еав ап^ивііав, рег ди аз репеігаѵіі Ащо, диосі 
іаікіеш вресіасиіиш іоге риіагпиз. дииш (вс. піогіиів ііоЬій) 

Іоіаш Іеггяш сопіиег! ІісеЬіІ...? N08 епіш пипс (такъ-какъ 
земному взгляду то или другое мѣшаетъ видѣть ясно) осиіів 
поп сетітш ен. ^ш^е ѵіЛжт. Сіе. Тивс. 1, 20. Иоп роіезі 
І8 іЛа ошпіа сегпеге, диі іапіиштосіо айзрехегіі. Ісі. Ог. 3, 
36. 1(1 ргітига ѵійеатт. диаіепиз итог іп атіеіііа рго^гейі 
сІеЬе.чѣ. Ы. ЬнеІ. 11. Нае ѵігіиіев Іаліае випі іи Нос ипо, 

диапіае іп опшіЬив ге1ідиІ8 ітрегаІогіЬив, диов аиі ѵЫітт 

аиі аисііѵішиз, Іиегипі. Ісі. Маиіі. 11. ѴіЛепЛѵ/т еві, не та]‘ог 
ніі Ьепі^піІаБ, диат Іасиііаіев: сіеішіе, иі рго (Пфйіаіе сиідие 
ІгіЬиаіиг. Ісі. ОН. 1, 14. .Іивііііа сегпііш іп виит сиідие 
ігіЬиепіІо. Сіе. Тапіа Іиіі ошпіиш ехвресіаііо ѵізепсіі А1сі> 

Ійасіів. АТер. Аіс. 6. Неге, пе те вресіез: те ітриівоге Ьаес 
поп іесіі. Тег. Еии. й. 5, 18. Вресіаге ІиОов. Лиѵеиев та$па 
зресіаге ііеіепі. Сіе. Кев а<1 (ІесЗіііопепі зресІаЬаі. Ъіѵ. Іпіиегі 

воіеш асіѵегвиш недиііів. Сіе. 8отп. 8сір. 5. Ірвіив (РШсНае) 

іп шепіе іпвісІеЬаІ вресіев риісіігііисішіз ехппіа диаесіаш, диат 
іпіиет іп еадие (Іеі'іхив ас! ііііив вішіііішііпет шапив еі агіеш 
(ІігіреЬаІ. 1(1. Ог. 2. д»иае диівдие ргіиса віцпа сотрехіі, а(1 

Ьаее еопвііііі. Саев. В. С. 2, 21. Ацшеп АеЛиогиш сотрі- 

саіт ііег еогиш ішресііі. ІЬкІ. 7, 40. Асіврісів те еі дикіеш, 

иі ѵіііегів, ігаіик. Сіе. Ріііі. 2, 30. АН ошиі рагіе паіигаш 
Іосі сопі&трІиЬаіиг. Еіѵ. Зо, 28. Еісеі )аш гешоіа виЫіІіІаіе 
(Іівриіаисіі осиіів дшнішітюсіо сопіетріагі риісіігіішііпеш ге- 

гиш. Сіе. N. I). 2, 38. Ргоропе ііЬі сіиов гецев еі і<1 апішо 
сопіемріигеі диоі] осиіів поп роіев. Ісі. Ое)оі. 14. Ріеіогев 
еі іі, диі вщпа і'аЬгісапІиг еі ѵего еііаш роёіае вииш диіздие 
орив а ѵиі^о сопаіЛегигі ѵиіі, иі, ві диісі гергеііеивиш віі, ісі 
сот^аіиг. 1(1. ОЙ'. 1, 4. Аце ѵего, сопзйіегаіе, диаіів еіс. въ 
переходахъ къ дальнѣйшему у Цицерона. 



162. Ѵізеге, (гециеиіиге. сёІеЪтаге, соттеаге, оЫге. По тгредъ- 
идущему § ѵівеге значило желать имѣть вѣрный взглядъ. 
осматривать, куда примыкаетъ значеніе: «посѣщать для обо¬ 
зрѣнія, подробнаго разсмотрѣнія, разслѣдованія». Объ оЪіте 
см. § 529, а объ соттеаге см. § 352. Г'герпепіаге, дѣлать 
такъ, чтобы какое-ниб. одно мѣсто было густо наполнено 
людьми, или Ь) чтобы какое-ниб. большое число людей было 
въ одномъ мѣстѣ, а потомъ 2) говорится: аіісріегп Іосшп, аіі- 
(|нет а) объ одномъ лицѣ: часто ходитъ куда-ниб., часто по¬ 
сѣщать, Ь) ходить, посѣщать большой толпой, все равно, часто 
дѣлать это, или сдѣлать за одинъ разъ '); 3) аіісріій — часто 
употреблять что-ниб., ваере ивиграге. С'еІеЬгаге, насколько 
оно относится сюда, само по себѣ одно бы и тоже съ ітериеп- 
іаге, только употребляется въ смыслѣ прямаго термина < 

посѣщеніяхъ праздниковъ и торжествъ, участіи въ нихъ, а по¬ 
томъ, кажется, выражаетъ еще добавочный оттѣнокъ особенной 
ревности, горячности участія въ чемъ-ниб., интереса къ чему- 
ниб. ИгЬев йіпе Іюшігшт соеіи поп роідйввепі /гедшпіагі. 

Сіе. (Ж 2, 4. Ргоріег Ьос вірпит Сирійіпіз Тііеврте ѵітп- 

іт: наш аііа ѵІЕепйі саивва пиііа ееі. Сіе. Ѵегг. 4, 2. Лиѵеп- 
іив, риае Саііііпае йотшп /■геуиепіаЪаі, рагиш Ьопевіе ри- 
йісіііат ІтЪеЪаі. 8а11 Саі. 10. Кее ргіиз йіев сщиврие /ге- 
циепіаге йевііі, риат ргапйів па,іи. 8иеі. Аир. 53. ѴегЫ ігаив- 
Іаііо (тропъ) іпвіііиіа еві іпоріае саивва, (гес/иепіаіа сіеіесіа- 
ііоііів (вс. саивва). С'іс. От. 3, 38. АЬ Ыв йотив повѣта сеІеЬ- 
гаіиг. Ісі. Миг. 34. СеІеЬгаге сііев і'евіов, ііишв. СеІеЬгаге 
ремиз (Ііѵіпаііопів. Сіе. ГЛѵіп. 1, 2. Арий РЫІопет еііага 
Ьапіт саиввагига еориіііо ехегеіШіорие (предметъ ревност¬ 
ныхъ занятій) сеІеЪтЫг. Ій. От. 3, 28. Что о посѣщеніяхъ 
для врачебной помощи либо дружескихъ можно говорить ѵівеге, 
а въ приличномъ случаѣ и ітріепіаге либо СеІеЬгаге, а два 
послѣднія слова и о посѣщеніи церкви, театра,—это ясно: но 
когда хотимъ сказать: Гай хочетъ сейчасъ идти въ театръ, то 
это будетъ: Сга.іив іі вресініиш ішіов; Г. ходитъ въ латинскую 

') Такъ какъ понятіе: „часто11 можетъ содержаться уже въ „больѵлой то.ішь". 



школу=С. рцЫіеів ша^тгітв (рЦесерЬогіЬив) іхайііив Сгаесіч 
1ІЙ0ГІ8 еі Іаііпів іпвііінііиг еіс. Всего чаще для перевода вы¬ 
раженія: посѣщать, ходить куда-ниб. годятся: Баере (диоіЫіе) 
ѵепіге ай—. іп—, ѵепіііаге ай—; ваере айіге, сопѵепіге. 

163. Ещксіаге, рговресіаге, оррегігі, пгапеге, тогагі, ргае- 

вЫагі. Изъ кореннаго значенія глагола ехврееіаге «въ страхѣ, 
ревности или надеждѣ часто и съ нетерпѣніемъ глядѣть на 
что-нибудь (высматривать чего-виб.)» выходятъ потомъ зна¬ 
ченія ждать, дожидаться, ожидать (аіідиеш, аііфіій, и!—) 
либо пережидать, выжидать (йиш— ,зі—). Рговресіаге имѣ¬ 
етъ смыслъ главнымъ образомъ тревожнаго ожиданія. Орре¬ 
гігі зн. не покидать какого-ниб. мѣста, поста, п дожидаться 
тамъ либо выжидать (аіісріеіп, аіідиій, йиш); о тогагі см. 

§ 349; ргаевіоіагі быть готову явиться къ коыу-ниб. и испол¬ 
нить его приказанія, порученія, въ лучшей прозѣ встрѣчается 
рѣдко; таііеге, гдѣ-ниб. медлить, оставаться, съ личнымъ 
субъектомъ — ехвресіаге аіідиеш, аіцині, йит — встрѣчается 
рѣдко, а чаще съ субъектомъ неодушевленнымъ (аіщиій тапеі 
піщиет) —ждать—предстоятъ неизбѣжно, въ рѣчи о смерти, 

неудачахъ, несчастіяхъ, приключеніяхъ и т. п. Ііеіідиа ехзрес- 
іаЬат Тііевваіоиісае. Сіе, Агі. 2, 10. Ехегсігіій Йіеш йе йіе 
рговресіаіаі, ведши] аихтіішп аЬ йісШоге ѵепігеі. 1л ѵ. 5, 48. 

Оррегіаг Іютіпет Ыс. Тег. Ай. 3, 3, 92. ТіЬі ай і'огиш 
Аигеііипі ргае&ѢІапіш агшагі. Сіе. Саі. 1, 9. Манвигиз раі- 

гииш раіег егі, йиш Ьис айѵепіаі. Тег. Ріюгш. 3, 1, 16. 

Коз отпей ипа тапеі пох. Ног. 

164. Стоив, Іжстиа, Іизсійош, Іивст, Іизсіпт, сосіеь, віга- 

Ъо, раеіив, Мтг$, Спесив 1) слѣпой, т.-е. лишенный зрѣнія, въ 
прямомъ и переносномъ смыслѣ, 21 въ смыслѣ страдательномъ = 

невидимый (чего не видно или нельзя видѣть), 3) о мѣстѣ — 

темлый. мрачный, гдѣ ничего не видно: впрочемъ въ двухъ 
послѣднихъ значеніяхъ встрѣчается главнымъ образомъ у по¬ 

этовъ. Ьивсіозив и ІивсШовиз слабый глазами, худо видящій, 

Іизсий и Іийсіішв одноглазый, кривой отъ какого-ниб. несчаст¬ 

наго случая. Сосіев есть переводъ кихЛшф и слгѣд. означаетъ 
одноглазаго отъ рожденія, но также и потерявшаго одинъ глазъ 



въ сраженіи, такъ какъ отъ этого по крайней мѣрѣ по числу 
глазъ кто-ниб. сталъ похожъ на циклоповъ. Ногаііия названъ 
Сосіез. ЯігаЬо, кто по неправильной организаціи либо по порчѣ 
глаза отъ болѣзни, либо по дурной привычкѣ коситъ глазами, 
раеіиз, кто это дѣлаетъ съ какой-ниб. извѣстной цѣлью. Іл- 
іпп8, ') косой: отсюда Іігпія съ оеиііз и безъ этого слова, особ, 
съ абярісеге—смотрѣть на что-ниб. скоса, искоса, т.-е. гла¬ 
зами, обращенными всторону. Осиіо Рііііаепіз зетрег а Него 
ріогаі. С^ио ііаі ізіиб, циаегіѣій, тобо? Рикса езі. Магѣ 4, 65. 
С. ЕаЬгісіиз Ьизстиз. Ре Сосіііига ргозаріаіе еззе агЬіігог: 
пат Ііі вит ипосиіі. Ріаиі. Сиге. 3, 23. ВігаЬопет арреііаі 
раеіит раіег. Бог. Ваѣ 1, 3, 44. Ецо Іітіз зресіо рег Па- 
ІіеІІиш сіансиіит. Тег. Еип. 3, 5, 53. 

165. Апгтиз, тет, сог, апіта, зрігііиз. Апітиз, съ апіша 
отъ корня въ аг.рц, зн. принимающая впечатлѣнія и волнуе¬ 

мая чувствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствующая потребности 
и желающая душа человѣка и безсловесныхъ; затѣмъ=серд¬ 
це, чувства, характеръ, расположеніе духа, мысли, намѣреніе, 
желаніе. Потомъ апіпшз зн. вообще душа, когда надобно вы¬ 
разить это понятіе въ отличіе отъ тѣла. Меиз, отъ одного 
корня съ тешіпі, сошшіпізеі, зн. мыслящая и познающая 
душа, слѣд. умъ. мыслп. образъ мыслей, соображенія, потомъ 
еще сознаніе, совѣсть и еще цѣль, планъ, если имѣется въ 
виду что-ниб. сдѣлать. Понятія «духъ» въ смыслѣ элемента, 
противоположнаго всему матеріальному, у Древнихъ не было: 
они знали только противоположность между тѣломъ и душой. 
Поэтому, если приходится переводить слово духъ не въ смы¬ 
слѣ собственно души, а въ смыслѣ, напр., виды, цѣли, сущ¬ 

ность, направленіе и т. п.,—то надобно это слово замѣнять и 
выражать въ томъ смыслѣ, какой оно имѣетъ въ данномъ от¬ 
дѣльномъ случаѣ. Кромѣ общихъ терминовъ: апіпшз и шепз 
можно употреблять слова съ дополнительными понятіями къ 

*) Ілшик, подобно оЫіфша, Ншез, отъ корня Нс, къ которому оно отно¬ 

сится такъ, какъ віішпіиа къ яііс, аетиіиз къ іс. йІгаЬо, іюдобно агрфХ'т;, 
отъ одного корня съ атріреи. 
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аш'ттж и тпепр: іпігепіит, гагіо. шогея, соляиоіікіо, обороты 
съ ьрЫЕ, нарѣчія (ееѵеге — въ духѣ строгости). Сог, сердце 
въ смыслѣ части тѣла, метафорически употребляется только 
въ выраженіи: согбі езі яіісиі (аііцшсі, пі—). Аліта рѣдко ■= 

апітик, а всего чаще дыханіе, какъ основа жизни, врігііт 
прежде всего только дыгааніе, вбираніе и испусканіе воздуха, 

а потомъ и самое вбираемое и испускаемое дыханіе, и мета¬ 

форически = высокое мужество, одушевленіе, надменность. Апіто 

сопяіапш еі согроге. Сіе. Ріп. 4, 19. ВееПапш апіті гаііо- 

лів ехрегіев випС М. Тизс. 1, 33. Апітиш аѣѣеікіеге. Апіті 
ае^гіішіо. Маопіішіо апіті. Апітов Іютітті соттоѵеге. Вово 
апіто еззе. Аесрю апіто (егге. Еві тіѣі іп апіто. Мепіі 
терпит Іоііив апіті ігіѣиіит ееі. Сіе. Тивс. 3, 5. Мепіе сопі- 
ріеегі. Іп шепіеш тіііі ѵепіі. Мепіе еаріив, ліепіів сотро®. 

Еа агіегіа апігпат, фтас бисіа еві зрігііи, еапбет а рпіто- 

піЬие геврігаі. Сіе. N. Б. 2, 54. Ее сігсиііив ѵегѣогит (пред¬ 

ложеніе) 8І1 Іопріог, (ршп апіта раііаіиг. И. Ог. 3, 50. Ат- 

тат ейіаге. Анітапгіиш ѵііа іелеіиг сіЬо, роііоне. зрігііи. 

И, N. В. 2, 54. Ніб геѣив Іапіипі Тібисіае ас врігііпв Рога- 
ре)апІ8 аесезвіі, иі, ѵісівве )аш віѣі ѵісіегеігіиг. Саев. В. С. 3,72. 

166. Іпйоіез, іѵдттш. Лоіев, [асѵМаіев, ѵігіиіев, Іашіев. Іп- 

«Іоіез, *) употребляемое въ классическое время только въ един, 

ч., означаетъ задатки, способные къ развитію, особ, со сто¬ 

роны нравственной, напр. Ъоиа, ѵігіигік (добра). Но тогда 
какъ іпгіоіеб указываетъ на что-виб. такое, что изъ него мо¬ 

жетъ выйти.—пщеиіит сказываетъ о томъ, какъ въ томъ или 
другомъ индивидуумѣ проявляются или проявились на самомъ 
дѣлѣ умственные или нравственные задатки но своимъ различ¬ 

нымъ особенностямъ, по величинѣ, силѣ, степени и т. и. По 
атому ііірешит и не можетъ никогда имѣть при себѣ реші. 

оЬіеегі, но вмѣсто послѣдняго бываютъ имена прилагательныя. 

Нсіев іпреші, согрогів говорится только у понтовъ и у писа¬ 

телей послѣ Августова времени; но і’аеиііпв іпрепіі охуждать 
нельзя, хотя почти всегда вм. этого хорошо идетъ іпревіиш. 

*) Отъ іигіи, стар. = іп и оі—иъ оіевсеге, отъ котораго аііоіеясеге и дрр. 
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ѴігідПез, преимущества, достоинства, качества, стороны, 

умственныя или нравственныя, смотря по опредѣлительнымъ 
словамъ: Іашіез, преимущества, достоинства, стороны, качества, 
признанія которыхъ другими можетъ искать какое-ниб. лицо 
въ награду за свои заслуги. Нас егаі НагшіЬаІ іпсіоіе тігІиШш 
ас ѵШогигп, Ілѵ. 21, 4. Ііщепіиш рисіісиш, шііе, Дигит: іп- 
цепіит Йосііе, ІагДиш, та«тшт, ргаезіапз, зшптит. Нас 
ѵігіиіев іп ігщепіі аііг^иа {асиііаіе аиі апіюі тадпкийіпе 
розііае ѵіДепіпг еззе. Сіе. Ог. 2, 34. 

167 и 168. Сгіпгз, сарШиз, сота, саезагш, сіпсіппт, сіг- 

гиз, ргіт, веіа, ѵіііиз. Сгтез и сарШиз, лучше, чѣмъ егіпіз 
и саріііі, наз. головные волосы собирательно, сарШиз и волосъ 
животныхъ. Сота, у.іа/;, опять собирательно, какъ-ниб. искусно 
убранные повисшіе длинные волосы, еаезагіез особ, раздѣваю¬ 

щіяся кудри у муншнъ. Сінеішгаз искусственные локоны, сіг- 
гиз натуральныя кудри, рііиз отдѣльный волосъ, зеіа отдѣль¬ 

ный толстый волосъ, особ, волосъ животныхъ, напр. свиньи 
(щетина), (съ едиігці) лошади и т. д. Ѵіііиз косматая шерсть 
животныхъ. Сгіпев раззі, сошріі, іпсошріі. Ііа ге§іае ѵігцшез 
ІоисІеЪапі ЬагЬапі еі сарШит раігіз. Сіе. Тизс. 5, 20. ЕгапЬ 
іііі сотріі саріШ еі тайеніез сіпсіппогит і'ітЬгіае. И. Різ. 11. 
А Пег тщиеіЦІз аМиеЬаі саіашізігаіа сота. М. 8езІ. 8. Ат- 

Ъгасіае ргітиш сарШит сіешріиш, Нею сіггоз асі АроШнеш 
ропеге зоіепі. Ѵагго ар. АТоп. р. 94 іпіЬ. Мшіііае зим раі- 
реЪгае Сігщиаш ѵаііо ргіогтп. Сіе. N. Б. 2, 57. Ме еаког. 
риісііег езі еі Ііѣегаііз ѵізиз: саетгіез г;наш йеееі. РІаиС 
МП. С1. 1, 1, 64. 

169. С'иііз, реіігз, согіит. іегдгіз, иіиіа, ѵеііиз, тетЪгапа, 
согіех, ІіЪег, еггізіа. Сиііз ') наз. гладкая кожа человѣческаго 
тѣла; изъ животныхъ у однихъ кожа хотя и гладкая, но тол¬ 

стая и жесткая, іегуиз, ~) а у другихъ покрытая волосами, 

реіііз ")) У овецъ покрытая шерстью, ѵеііиз 4). Согіиш наз. 

‘I Сродно съ нѣм. Нпиі, какъ сариі съ Наирі. 

■) Отъ одного корил съ Іеіцит. 

5) Сродно съ нѣм. Реіі. 

4) Ѵеііиз отъ одного корна еъ <=рос, ?рмѵ, какъ іеііиа съ Леры. 

и 
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какъ сырая, въ сыромъ видѣ кожа животныхъ, такъ и вы&ц. 
данная изъ нея твердая, жесткая кожа, а аінія мятая. Мещ, 

Ьгаиа наз. всякая тонкая, болѣе или менѣе прозрачная кожа 
или кожица, какъ напр. тгерсбттгоѵ, коя;идя. покрывающая 
глаза и т. и. Впрочемъ, надобно замѣтитъ, что еиіія употреб. 

лялось п о гладкой кожѣ нѣкоторыхъ животныхъ, реііія, уеііщ 
и неупотребительное въ классической прозѣ іегуиз и о сня¬ 

той кожѣ; что реіііе, а у поэтовъ и ѵеііик—о всякой кожѣ 
животныхъ, но послѣднее только " снятой, и, наконецъ, что 
еиіі§, согішп, тетЬгапа, но не реііів и Іеппій,—и о кожѣ 
или шелухѣ, скорлупѣ плодовъ, растеній и под. вещей,—ко¬ 

нечно, всегда съ различными оттѣнками, сообразно коренном)’ 

значенію каждаго слова.—Согіех, сродное съ согішп, кщ 
шелуха, скорлупа, кожица деревъ и различныхъ плодовъ, и 
частности пробковое дерево, пробка; НЪег, находящееся подг 
твердою корою дерева лыко, ') сгивіа. сдѣлавшееся изъ со* 

гизіа, слѣд. сродное съ согіех, жесткая корка, одѣвающая 
Какую-шб. мякоть, напр. хлѣбная корка, и — діасіез покрн* 

вало воды. Іпіга сиіет аіігржі виЬезУ иісегів. Сіе. І)іѵ. 10,1В. 

Сиіет еигаге. Ног. О шкурѣ слоновъ: Шгізбіпііш сіогзо кг- 

див, ѵенігі тоНе, зеіагит ниііит 1е§итепіиш. Рііи. Н. N. 8, 

10, и сейчасъ потомъ наз- она сиііз. Капа гиеокагп іиііа^ 

реііет. Рііаебг. 1, 24, 4, но Кигаив Мелкій сиіет (гам* 

ІЬіб 6. Реііев еагиш оѵіиід ргоріег риісіігііисііпет Іапаеюа* 

,)Оге ргеііо, С|ішп аііа ѵеНега шегснійіЬиз Ігагіиніиг. Соіит, 7,, 

4. Реііев рго ѵеіів аіиіаедие Іепийег сопіесіае егапі Саез. 

В. (1. 3, 13. Ѵеііега Іеопіз (геркулесова львиная шкураѣ Оѵій. 

Раві. 2, 340. Апшапіііті аііае согіів вшй, аііае ѵіііів ѵейііае. 

Сіе. N. В. 2, 47. Тиггев согііз іпіехегані. Саев, В. 6. 1, 

22. Наіига осиіов тетЪгапіз іепиіввшіів ѵезііѵд. Сіе. N. Б. % 

57. ОЪдисшйиг ІіЪго аиі согіісе' ігшіеі. ІЪісІ. АШв аЬ авіш 
афіііа зсориіит вирег сіигаш іПісІіѣ іевішіішв согіісет. РЬаейг. 

2, 6, 12. 

Такъ-же относится къ (риЬеге, какъ Іас къ ѵ*л«/гсс. 
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170. Шгѵиа, 1гЪга, сітйа, {Шея. Кегѵі. ѵіііра, сухія жилы 
пли свяжи, отъ которыхъ въ тѣлѣ человѣка и животныхъ за¬ 
виситъ упругость, а отсюда тетива у лука и струна у музы¬ 
кальнаго инструмента. Метаф. негѵиз—а особ, часто пегѵі—наз. 
то, на чемъ основывается сила и энергія чего-ниб. ГіЪга, сродное 
съ іііиш, і'ішЬгіа, жилки, волокна въ тѣлѣ человѣка, животныхъ, 
внутри и снаружи у растеній. СІюгДа, /орет;, кишечная стру¬ 

па музыкальнаго инструмента. Гісіез, ріиг. Іанѣ, струнный 
инструментъ, въ отличіе отъ ііЬіае еіс. Ві пои ѵепіз, поп 
пегѵіз, поп оззіЬиз сопііпепіиг. Сіе. N. Б. 2, 23. Рег ше соп- 
согДапі сапніпа пегѵіз. ОѵіД. Меі. 1, 518. ІЗегѵі аеіаііз, ѵіг- 
іиііз, огаііопіз, пегѵиз Ъеііі. Сіе. АиДеапшз поп зоіит гатоз 
атриіаге, зесі еііат гасіісит /ІЪгаз еѵеііеге. ІД. Тизс. 3, 6. 
Шгѵі іп /ійіЪгіз ііа зопапі, иі зипі риізае: пат сігтхіае іпіеп- 
іае асі диетдие іасіит гезропДепі. 1(3. Ог. 3, 57. 

171. Шзш, пагез. Шзиз есть носъ, апагез ноздри; послѣд¬ 
нее употребляется н въ значеніи: носъ всего больше тогда 
когда разумѣются только носовыя отверстія. N03313 ііа соііо- 
саінз езі, иі диазі ишгиз шіег^есіиз осиііз еззе ѵісіеаіиг. Сіе. 
N. Б. 2, 57. Кагез ео, диосі опшіз оДог асі зирега і'егіиг, 
гесіе зигзшп зипі. ІЬісІ. 
.„172. Ойог, оі/асіш, ойогаІІо, осіогаіиз, ойогагі, 61{асеге, оіеге, 
пійог, зиЦітеп, зіфітепіит. Ойог запахъ; съ нимъ въ связи, 

оіеге (аіідиісі), распространятъ запахъ, пахнуть (чѣмъ-ниб.). 
ОДогез зн. духи. ОИасеге воспринимать чувствомъ обонянія, 

обонять, но оііасіиз для выраженія чувства обонянія есть сло¬ 
во послѣ—классическое: классическое слово для этого понятія 
есть .осіогаіиз, но осіогагі зн. слѣдить, чуять, пронюхивать 
что-ниб. (аіідиісі). Осіогаііо наз. только собственно актъ обо¬ 
нянія, но, можетъ быть, употреблялось и въ смыслѣ способно¬ 
сти обонянія, т.-е. въ смыслѣ осіогаіиз. №Дог, паръ, чадъ, 
киЙ'ішеіііиш, у поэтовъ зиЙішеи, ладанъ, курительный поро¬ 

шокъ. Опшіз ойог асі зирега і'егіиг. Сіе. N. Б. 2, 57. Вепе 
оіеге, диіа ііііііі оІеЪапі, ѵіДеЬапіиг. М. Аіі. 2, 1. Оиае оі/асі- 
тж, йнзіашиз, аисіішиз. Ісі. Тизс. 5, 38. №Ьі1 песеззе езі сіе 
ризіиіи еі ойогаіи Іодиі. І<1. АсаД. 2, 7. Іп еа сига ѵегзог, 

14* 
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иі осіогег, диМ яепііапі. М. Ог. 2, 44. БсІесШіо осиіогитп,. 

Іасііопиго, одогаіітит■ 1(1 Тике. 4, 9. БШіптз іп дапсагшп 
Іиапіт пкіоге ас Літпо. ІЙ. РІ8. 6. 

Примут. Въ связи ли пійог съ хѵТаа, подлежитъ вопросу; 

но не такъ темно то, что виійо, откуда виЙітеп и шйшіепііга, 
есть сложное изъ Я о и вий, а Гіо здѣсь принадлежитъ къ одно¬ 

му корню съ \)иы. Сличи іипшв и то явленіе, что греческое1 

ч по лат. чаще переходитъ въ і, какъ, наир. 5ахро перешло 
въ Іасгіпіа, ’ОВѵчоеЪс въ Щіхев. Оба послѣднія слова и <$а% — 

(еѵіг показываютъ, еще и то, что ойог, оіеге, с&оеа принадле¬ 

жатъ къ одному корню. Сличи Шнейдера, Ьаі, Рогашпі. стр.. 

44 и стр. 255. 

173. Оивіаге, треге, дтіиз. дтШт, зарюѵ, ркіісігіт, сіедапііа. 

Сивіаге аіідыій, угостси, отвѣдывать, пробовать, зн. принимать 
немного какой-ниб. пищи или питья, но карего отзываться, 

имѣть вкусъ, т.-е. на языкѣ принимающаго пищу илп питье 
производить извѣстный вкусъ (таіе, йене), и вареге аНаш(1= 

отзываться чѣмъ-ниб., имѣть вкусъ чего-ниб.—Метафорически 
щівіаге и\щтй~ знакомиться съ чѣмъ-ниб., узнавать что-ниб. 

въ извѣстной степени, слѣд. не во всемъ объемѣ того, не во 
всей глубинѣ, а вареге (гесіе, таіе, тЫ1, ріив...) смыслитъ, 

понимать, судить. Оивіив, пробованье, отвѣдыванъе, т.-е. при¬ 

нятіе части какой-ниб. пищи или питья, а ужь только у позднѣй¬ 

шихъ писателей= варог, вкусъ, который чѣмъ-ниб. производит¬ 

ся на языкѣ, тогда какъ еивіаіив, хотя бываетъ—зарог, но 
обыкновенно означаетъ только чувство вкуса. Однакожъ, если 
о человѣкѣ, имѣющемъ эстетическій вкусъ, и можно сказать 
гесіе) варіі, то эстетическій вкусъ можно, между тѣмъ, перс- 

весть только ркНсіиш или еіещтпііа, а иногда віотасііив ')• 

Щ уезипик іиі, иі не адиат диійет диьіагет. Сіе. ІНѵ. 7, 

26. Савеив зисшкііввііпе варіі. СоІ. 7, 8. N011 ведийиг, иі, 
сиі сог шргаі, еі поп жріаі раіаіив. Сіе. Рін. 2, 8. Ргігоів, 
иі йісііиг, ІаЬгів дивіаге рѣузіоіощат. Ы. N. I). 1, 8. І>оші- 

У Сличи Нтемсбахи, Стилист, стр. 29 (Русск. иер. стр. 27). Зейффершъ, 

Раіаевіга, указатель. О аІошасЬив см. ниже, § 182. 
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лив ірве рапів ройопіздие Ъопііаіет дивіи ехріогаі. Соі. 1, 8. 
Меі ргоргіо «епеге вароггв сіиісе евве вепіііиг. Сіе. Гіп. 3, 
10. Гошогиш .іисиікіиз поп дизіаіт воіит, еесі ойогайів еиаіп 
еі аіівресіив еві. И. N. В. 2, 65. Оивіаіиз вепйге ’еогит, 
уиіЬив ѵезсішиг, депега (ІеЪеі: ЬаЬііаі іи оге. ІЬііІ. 56. 

174. ЛатЬеге, Ііпдете, Іідигіге. ЬатЪеге, отъ одного корня 
съ Хйгтгіѵ, лизать, а съ винительнымъ дополненія = облизы¬ 
вать, употребляется и метафорически объ огнѣ и (= омывать) 

о водѣ Віпдеге, сродно съ Леіуеіѵ, слизывать, облизывать, и 
Іідигіге, сісвйіегайѵиш къ Ппдеге, быть лакомымъ до чего-ниб., 

лакомиться чѣмъ-ниб. (аіщшй), а метаф. быть жаднымъ до чего- 

ниб., бытъ охотникомъ до чего-ниб. (аіщиісі). Ѵиірев Іадемае 
соПшп ігизіта ІатЬёЬаі. Рііаесіг. 1, 27. Ьоса, г; и ас ІатЫі 

Нусіаврез. Ног. Ыа Іімдиа, ві ивив ѵепіаі ЙЫ, роввів егеріеіав 
Ищете сагЪайпав (і. е. соепо оМисіаз). СаС 98, 4. бетевов 
рІ8СС8 іері(1иіш]ие ]ив Іідигіге. Ног. ; 8ай 1, 3, 80. ІтргоЬів- 

еіта Іисга Ігдигіі. Сіе. Ѵегг. 3, 76. 

175. ЬаЬгит, ІаЫит и ІаЫа. Всѣ эти три слова, отъ корня 
бъ ІашЬеге, значатъ: губа] только два послѣднія классической 
прозѣ неизвѣстны, а употребительное въ ней ІаЪгиіп значитъ 
еще и край рва, сосуда н т. п. Арез іи ІаЪгіз Ріаіопів риегі 
сопвеііівзе сіісипіпг. Сіе. І)іѵіи. 2, 31. ЛаЪгит вирегіив. Саев. 

В. 6. 5, 14. РгітогіЪив ІаЪгіз аШпдеге иіісрті. Сіе. Ог. 1, 

19. ІмЬга іоввас. Саев. В. О. 7, 72. 

176. Райх, диіа, диЫиг, уидиіит. Райх наз входъ въ горло: 

отсюда і'ішеев узкій проходъ, ущелье. Оиіа, сродное съ дивіаге, 

уеби, пнщепріемное горло; дийиг, сродное съ диіа, горло, имен¬ 

но, дыхательный и ішщепріемяый каналъ и даже съ шеей ‘). 

Потомъ диіа зн. аппетитъ, желудокъ у гастрономовъ—лако¬ 

мокъ, диЙиг глотка у прожоры. Лидиіит *), собств. ключевая 
кость, ключица, а потомъ зн. особ, углубленіе, впадина на (шеѣ 
или) горлѣ. Ов сіеѵогайип /аисе НаегеЬаІ Іирі. Рііаеііг. Оиіае 

Поэтому @иІ08и» лакомка, но ^иШіговиз человѣкъ съ зобомъ, каковы кре¬ 

тины ни Альпахъ. ВеЬоІ. Іпѵеи. 13, 162, 

!) Отъ Щп^еге. 



р.іИ’л. Ног. Наі. 2, 1, 111. Хішшіяе пегріе заіош пес піія 
іттііатспіа уиіае уиаепті. НаИ. 4іщ. 89. Ѵііішп ѵенігіз еі 
диНигіз асіаз ОошіліЬиз аирсі. Оіс. Сое]. 19. Ыцпнкті диііше 
сяпіаі яѵір. ОѵйІ. Атог. 1, 13, 8. .Тидиіит, иі сярііѵия. рог- 
тщіі (совершенно какъ—подъ ножомъ». Ног. Наі. 1, 3, 89. 

177. Маииз,риіти,ридит. Мания руки, риіта ладонь, ри^пмв 
(сжатый] кулакъ. Хепо, грипп сомргекясгаі <1і^ііо8 ридттщие 
Сесегні, іііаіесіішп іувЬя! с^V8 піобі севе: диит аиіет ііісіѵ- 
хегаі еі титт біЫаѵегаі, раітае ііііиз кііпііеш еІоіріогіГшп 
е««е (Іісеіші. Сіе. Ог. 32. Метонимически пшшз зн. не только 
ваше «рукао—почерк/,, нов индивидуальный стиль художни¬ 

ка, «Подать руку» обыкновенно говорится баге (Іехігапі, а 
баге ташш—сдаваться, уступать. 

178. ТегдиЫ, іегдт, йогзит. Тегршп и рѣже употребляемое 
іегдиз обыкновенно означаютъ (вертикальный) хребетъ, спину 
человѣка, богзиш (горизонтальный) хребетъ, спину животнаго 
и похожую на хребетъ животнаго поверхность горъ .§ 141), 

моря и т. п. Реш ішрозиіі поЬіз Лирііег (Іиаз: ргоргііз 
іеріеішп ѴІІІІ8 розі іегдит (Іесііі, аііеніз аніе ресіиз зиврепбіі 
&гаѵеш. РЬаебг. 4, 10. Огаѵіиз АзеШ сіогво зиЬііі ониз. Ног. 

8аі. 1, 9, 29. 

179. Агтиз, Іттетз, Іасегіиз, Ьгасіііит, иіпа, сиЫіт или 
сиЫітг. Агтиз въ прозѣ зн. передняя лопатка животныхъ, 
а у поэтовъ и плечо человѣка, которое въ прозѣ наз. Іштіитш. 

Расегіиз верхняя чисть рукщ ЬгасЬіиш, хотя сдѣлалось, мо¬ 
жетъ быть, и изъ (ірсс/шч, какъ иіпа изъ т/іѵг,, однако зна¬ 
чить, какъ и это послѣднее, нюіеняя часть руки, часть руки 
отъ локтя до кисти. СиЬііиз или сиЬіІиіп, сродное съ ѵМрос, 
корг, локоть, локтевой сгибъ, но, подобно щууъ н иіпа, и вся 
нижняя чаетъ руки, а отсюда—локоть, мѣра. (Ніррошепез 
тііШае) <1і^і1і сигѵаніиг іп ші<діез, ех іштегіь агті і'іипѣ. Оѵ. 
Меі. 10,700. Ьаисіаі (Іі^ііозсріе танизеріе ЪгасЫауие еі 
ішбоз шесііа ріиз рагіе Іасегіоз. ІЫ<]. 1,500. Іиѵепіі Кигуііі- 
сен сирібЦие ашріесіііиг иіпіз. ІЪісІ. 11, 63. Ше сгиоге 
Лиепе сиШо Іашеп аііеѵаі агіиз. ІЫ<1. 7, 343. 



180. МахШа и таіа, депа, Ьисса. МахШа и, по словамъ 
Цицерона Ог. 45, сдѣланное изъ ніахіііа, для легкости произ¬ 
ношенія, таіа—означаютъ собств. челюсть, а потомъ и щеку, 

('етт наз. мясистая часть между глазомъ и скуловою костью и = 
гцека, Ьпсса скула, скуловая часть щеки, т.-е. часть между 
таіа и "епа. Ітріиз ітгіаіиг те і'пііег, иі теоз таііз тапбе- 
гет паіоа. Сіе. Ог. 3, 58. Сиг тала* теаз Іасгіта рег депт. 

Ног. Об. 4, 1, 34. Оиісі саиззае, с/иіп ігаіив Зиррііег атЪаз 
Ъиссаз іпЯеі. 16. 8аі. 1, 1, 20. 

181. Ипдигз, гтдгьіа. ІТпциіз наз. ноготь у пальцевъ на ру¬ 

кахъ и на ногахъ у людей, коготь у животныхъ, а ип§иІа 
обыкновенно только копыто. ТТпдиІа (копыто у Іо, обращен¬ 
ной въ корову, когда она снова получила видъ человѣка) іи 
ерііпоз аЪзиіпііиг гтдиез. Оѵісі. Меі. 1, 742. 

182. Ѵепіег, аЪсІотеп, аіѵиз, гепігіеиігез, зіотасЪ/из. Ѵепіег, 

гѵтгра, брюхо, животъ, и желудокъ; въ послѣднемъ значеніи 
особ, для выраженія обжорства, кутежа или голода (голодное 
брюхо). АЪсІотеп жадное, толстое брюхо, пузо, аіѵиз нижняя 
частъ живота, гдѣ кишки; ѵепігіеиіиз желудокъ въ собств. 

смыслѣ, а ѵепігіеиіиз согсііз полость сердца. 8іотас1іиз, сто- 

да/ос, пищепріемный каналъ въ своемъ отношеніи къ желудку, 

а так. обр. самый желудокъ со стороны хорошаго или худаго 
пищеваренія, и въ переносномъ смыслѣ а) воспріимчивость, 
вкусъ, т.-е. способность переносить то или другое безъ изну¬ 

ренія; Ъ) досада, раздраженіе. Сличи § 173 и § 105. ГаЪа 
ѵепіег ші'Іаіиг. Сіе. 1)іѵіп. 2, 58. 8о1еі осиіогиш еі аигіит 
сіеіесіаііоні аЫІотіпіз ѵоіиріаіез апіеіегге. Ісі. Гіз. 26. Аезси- 

Іаріиз ргітиз ригцаііоиет аіѵі іпѵепіі. Ісі. N. Б. 3, 22. Сіг. 

іЪісІ. 2, 54 вещ. Ѵепігіеиіиз гесеріасиіит сіЪі езі. Сеіз. 4, 1. 

Ѵепігіеиіиз согсііз. Сіе. N. I). 2, 55. Ьііщиаш асі гасіісез с^из 
Ііаегепз ехсіріі зіотасітз, цио ргішит ШаЪиніиг еа, циае 
ассеріа зипі оге. ІЪісІ. 54. Сит ваіе рапіз Іаігапіеш зіотасішт 
Ъепе Іепіеі. Ног. 8аі. 2, 2, 18. Сопзиеіисіо сііиіигпа саііит 
оЪсіихіі зіотаско тео. Сіе. І)іѵ. 9, 2. Отиіпо, зі циаегіз, Ішіі 
аррагаііззіті егапі, вес! поп іиі зіотасЫ: соп,)есіиѵат і’асіо бе 
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гвео, (1,к|. 7, 1. Нос а<3врегбі, иі зсігез. те Іагаеп іп зШпасЪо 
воіеге гкіеге. Шгі. 2, 16. 

18.1 ІпШіпа, тсега. ехіа. Іпіезііма. отъ іпіив, Іѣ-.Ьс,, киш¬ 

ки, собсгв. есть средній родъ лрилагательнаго іпіезілпиз, ко¬ 
торое, подобно нашему «внутренній», употребляется и въ пере¬ 
носномъ смыслѣ, но съ іпіезііла этого яе бываетъ, а бываетъ 
съ ѵівсега; это послѣднее означаетъ не только внутренности 
человѣческаго тѣла, но и внутреннія части пли области чув¬ 

ственныхъ и сверхчувственныхъ предметовъ, которые сравни¬ 

ваются съ человѣческимъ тѣломъ Ехіа наз. въ особенно 
от внутренности, разсматриваемыя при наблюденіяхъ надъ 
жертвой; сердце, легкое, печень, (^иепшішосііші геіщиіае сіЬі 
(ІереШшіиг, Іиш а«Шгііі{гепй1)Ш зе тіевііпк іит геІахаиііЪщ, 

Ьаші сІіШсіІе ііісіи езі. Сіе. X. I). 2, 25. Іпіевііпшп ѣеіішп, 
таіига. іпіезішиб сіоіог. Сіе. Е ѵірегіио тогзи тепае ѵізсе- 
гтг ѵспепо ішІиПае іаеігоз сгисіаідо еіепі. 1(1. Тизс, 2, 7. 

Ѵівсега іеггае, геі риЫісае. Сіе. Аііі аііо тоге ехіа іпіегрге- 

іаміиг. Н. Шш. 2, 12. 

184. Вспдиів съ стог и производными отъ нихъ именами при¬ 

лагательными. Ваіщшз, асиа, наз. кровъ въ общемъ смыслѣ, а въ 
особенности находящаяся въ тѣлѣ живая кровь, въ отличіе отъ 
спіог, Йр'іт% у Гомера, вытекающая или вытекшія изъ раненаго 
пли какъ-ниб. иначе поврежденнаго тѣла кровь. Поэтому не 
сгиогеш, а заіщишет іійгеизап|ріІ8=кровное родство, и еще, 

какъ п бывающее часто вмѣстѣ съ заицшз. висеиз = сила на 

здоровое развитіе и дѣйствіе. Изъ прилагательныхъ вапцшпеиз 
зв. кровяной, кровавый, кроющаго цвѣта, вапциііштз крово¬ 

жадный. заііщшіоіепіиз—у Цицерона нѣтъ этого слова—покры¬ 

тый кровью. спіепШв запятнанный пролитіемъ крови, лютый, 

жестокій. Встдигз рег ѵепав іи опте согриз «ШишШиг. Сіе. 
X. И. 2. 55. Соттішіо тпдипт. Сіе, Агпег. 25. Апнзішиз 
оішіеш нон гаоДб ниесит еі ващиіпет, зесі еііаіп соіогет еі 

') Наир, предложеніе: „Зло гвѣздятея въ сердцѣ государства" такъ-ж с хоро¬ 

шо можно перевеет: Мееипит еві таіит еіѵііаіів, какъ и: Іп ірзіз ѵізсе- 

гіілш геі риЫісае таіиш іпккіеі. 
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] йресіот ргізііпагп сіѵіШіз. Ісі. АН. 4, 16. 8иссие еЬ вапдиіз 
огаііотз. Сіе. Іжсегаіиз диійат тогеи ѵеЬетемііз сапіе ііпс- 
іитп сгиоге ранет гоібіі таіеі'іео. РЬаейг. 2, 3, 2. Ьарісіеиз 
аиі тпдиіпеш ітЬег. Сіе. Оіліп. 2, 28. Вапдтпеа Ьавіа. 14 у. 
I, 32. МещіЬоссІшн еі Ьаес тщиітта ]иѵеп1;іі8. Сіе. АН. 2, 
7. Ѵісіі що, гріапіик егаі, іизит іеііиге сгиепіа, ресіога 
іасіапіет запдиіпоіепіа ѵігит. Оѵ. Нег. 3, 10. Апіошиз сгиеп- 

іт тпдигпе сіѵіит Еотапогит, ди о к Вптсіівіі оссісіегаі. 
Сіе. РІііІ. 4, 2. 

185. Айерз, зеЬит или веѵит, агѵіпа, Іагсітп, регпа, вадіпа, 

ріпдиіз, оіевив, оргтив. Агіерв, сродное съ дСкщы, /ітга, озн. 

жиръ вообгце, зеЬит или ееѵитп сало изъ сальника у живот¬ 

ныхъ, агѵіпа, слово чрезвычайно рѣдкое, густой жиръ, густое 
сало, іагсіит свиное сало, регна, сродное съ -ерѵос ели тгггрѵа, 

окорокъ, 8а§іпа, сродное съ аяг.-ш, кормъ, теща, а потомъ 
откармливанье и происшедшая отъ него тучность. Рт°тіі8, 

сродное съ ъа/щ, насколько оно относится сюда, зн. не столь¬ 

ко жирный, т.-е. въ которомъ много жиру, сколько толстый, 

дородный, т.-е. въ которомъ много мяса, при чемъ совершен¬ 

но обыкновенное дѣло п надлежащая жирность. ОЪезиз, ратііс. 

отъ неупотреб. оЬесІо, откормленный, отъѣвшійся, ерл согриз 
іесіі. Оріпш8, отъ одного корня съ орз, оріітиз, жирный, 

говорится о животныхъ, когда они, какъ убойный скотъ, обѣ¬ 

щаютъ или доставляютъ богатый барышъ. Въ этомъ значеніи 
хорошей прибыльности, доходности, орітш метафорически 
употребляется и о другихъ предметахъ, на которые можно смо¬ 

трѣть съ этой точки зрѣнія, наир, о землѣ, мызахъ и т. п. Но 
ршщш говорится о почвѣ (зоішн) только тогда, когда она подъ 
плугомъ является толстыми, тяжелыми глыбами, — жирный, туч¬ 

ный, сочный. Но подъ дородностью тѣла часто не быстро дѣй¬ 

ствуетъ умъ; поэтому рііщиів часто метафорически = тяжелый, 

неповоротливый, тупой, глупый. Аеіерв зшііив, апзегіпиз. Таг- 

го. Сабзіі асЫрев (Кассій съ своимъ жиромъ, корпуленціей). 

Сіе. Саі. 3, 7. Согищега веЬо рпщиевсіші. Рііи. Ріпдиіа сиг 
І11І8 рШепіиг Іагсіа Саіешііз, горай. Оѵісі. Газ*. 6, 169. Коп 
е«о циичциип ебі ргасіег оіив йвдозае сит ресіе реѵте. Ног. 



&»*- 2, 2, Л7. Раге іііреоз еі «ріспіа іег"шіі агѵіпа. Ѵіг^. 
Аеп. 7, 627. 8адіпа апвегіші, оѵішп. Ѵаіто. Ріпдиез ТІіеЬапі 
(=~ауЕі?, а еще п іѵссівОг,тог.). Ріпдие іпуепіптп. Оріті Ьоѵеч. 
Оргтт щсг. Авіа, ргоѵілсіа орта. Сіе. 

186. МетЬггт, агіив, агіісиіив. МетЬгит членъ, въ смыс¬ 
лѣ частя тѣла, а отсюда метафорически гов. и о другихъ пред¬ 
метахъ, напр. о рѣчи, въ которой видѣли дѣльный организмъ ‘). 
Агіив ;) наз. суставы, члены съ суставами, отъ органической 
связи которыхъ зависитъ произвольность въ движеніи и покой 
тѣла. Отдѣльный суставъ, въ растеніяхъ отдѣльное колѣно, наз. 
агіісйіиб. МетЬгоггт, і. е. рагііиш согрогіз аііа ѵійеніиг ргор- 
(ег ѵвит п паіига еззе (Іопаіа, иі ілапив, сгига, ресіев: аііа 
аціепі ниііаш оЬ иІіІіШепі, иі саиба раѵопі еіс. Сіе. 1чп. 3, 

5. Овза виіу'есіа согрогі ппгаЬіІев сошшіввигав ЬаЬепі еі ай 
оітшеш согрогів асііонет: Ііис аййе негѵов, срііЬиз агіт 
сонііпеиіиг. Ы. К О. 2, 55. Оірііогит соіптіввигае еі агіт. 

ІЬій. 60. Тегепііа ніа^поз агіісиіогит боіогев ІіаЪеі. И. Аіі. 

1, 5. Аісея сгигазше пойів агіісиіщие ІіаЪепі. Саев. В. С. 6, 26. 

187. Рас 5, Іи (ив, рогііо, Іосиз. Рагв зн. часть, въ отличіе 
оп цшаю, а потомъ = сторона въ смыслѣ направленія, и тѣмъ 
отличается отъ Іаіив, что послѣднее всегда означаетъ только 
правую лийо лѣвую сторону (бокъ), въ отличіе отъ передней, 

задней, верхней, нижней. Часть, отдѣленіе рѣчи, разсужденія 
и т. п. называлась не раг$ и не рогііо, а Іосив. Рогііо наз. 

такая часть или доля, которая достается или дается кому-ниб. 

сравнительно съ другими; впрочемъ въ золотомъ вѣкѣ было 
употребительно почт только рго-рогііоі]е=рго гаіа рагіе= 

по (принятому) отношенію, мѣрѣ. 8ехііи§ Іерегп ргошиі^аѵіі, | 

иі йейисіо ео Йе сарііе, диосі ивигів региишегаіиш еввеі, ій 
диой вирегеазеі, ігіепиіо аі^иів роѵііотЬт регвоіѵегеіиг. , 
Ріѵ. 6, 35. | 

') Но никогда віетЬгііш =» сочленъ, членъ какого-ниб. общества: ато ноня- 

чіе выражается или слопали: ьосіи«, аоііаіь, нли нарицательными именами, 

означающими качество должности, наир, ігіідщии рі., Ѵігро Ѵезіаіів, ГоиМіех, 

ьенаіог —членъ коллегіи и т. д. 

’і Агіив. ар5роѵ. отъ корня въ ірарівт. 
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198 и 189- Рагіігі, соттипісаге, соп/’егге, рагіісіраге, іт- 
регііге, Ащегііге, сІізігіЪиеге, сігѵгсіеге, сіівропеѵе, сіідегеге, йгз- 
Р'птге, огйіпаге, сотропеге, рагШіо, сіізровіііо. сіізретаііо, 
сотрозііго, /іпдеге, всіпАеге, сіігітеге. (Мѵейеге. верагаге, 8е}ип- 
деге, ведгедаге, весегпеге. Рагіігі, разлагать на части, употреб¬ 
ляется особ, тогда, когда одно лицо дѣлится въ чемъ-ниб. 
съ другимъ (сит аііцио), или нѣсколько лицъ дѣлятъ что-ниб. 
между собою 'іпіег зе). Производное отъ этого глагола раг- 
(іііо употребляется особ, о распредѣленіи матеріала въ рѣчи, 

разсужденіи ит.п.--^расположеніе. Соттипісаге. дѣлать такъ, 
чтобы одинъ имѣлъ, получалъ, выполнялъ что-ниб. сообща съ 
другимъ (сіпп аііцио, аіісиі), въ качествѣ дающаго или полу¬ 

чающаго, либо чтобы нѣсколько лицъ сообща между собою 
(іпіег зе) имѣли и т. д., часто употребляется въ смыслѣ: 

сообщитъ въ разговорѣ кому-ниб. что-ниб. или о чемъ-пиб. 

(аіщиісі, напр. сопзіііа. (Іе ге, напр. сіе сопзиіат реіепсіо): 

рагіігі въ этомъ смыслѣ не употребляется, но сопіегге го¬ 

дится; впрочемъ и это послѣднее чаще значитъ: сообща пого¬ 

воритъ, сообща обдумывать. Рагіісіраге частію заключается въ 
рагіігі = дѣлать такъ, чтобы другой вмѣстѣ съ кѣмъ-ниб. (сит 
аіщио) въ чемъ-нпб. (аНсргіс!') получилъ долю (сдѣлался рагіі- 

серв), частію, но очень рѣдко = имѣть долю въ чемъ-ниб. 

(аійрдні), но вообще этотъ глаголъ употребляется рѣдко. Ітрег- 

(іге (аіісиі аіісріісі) доставитъ, сообщить кому-ниб. что-ниб., 

и именно либо а) подѣлиться, уступить часть того, что у 
насъ самихъ есть, либо Ъ) надѣлить, дать то, чтб мы можемъ 
раздавать, чѣмъ можемъ распоряжаться. Візрегііге зн. раздѣ¬ 

ломъ или раздачей разъединятъ, раздроблять, СІізігіЪиеге раз¬ 

дѣломъ или раздачей помѣщать на извѣстное надлежащее нѣ- 

:Сто; слѣд. въ нервомъ глаголѣ имѣется въ виду главнымъ об¬ 

разомъ дѣлимая масса, а въ послѣднемъ распредѣленіе или 
■расположеніе на надлежащемъ мѣстѣ. ІНѵнІеге зя. Л дѣлить 
на части, раздѣлять, разлагать, а потомъ еще 2) отдѣлять отъ 

-чего-ниб., уничтожать связь съ чѣмъ-ниб.; если это слово 
употреблено въ первомъ значеніи съ сіаѣ. ріиг., либо съ іп с. 
ассив., либо съ іпіег, то въ послѣднемъ случаѣ почти не отли- 



чается отъ рягіігі. а въ первыхъ случаяхъ отъ дізігіЬиеге, но, 
между прочимъ. есть спеціальный терминъ для означенія раз¬ 
дачи оффиціальной (веылп, денегъ, хлѣба). ІУщюпеге зн. сдѣ¬ 
ланныя либо данныя части какого-ннб. цѣлаго распредѣлять 
ио извѣстному 7шг«7/ и съ извѣстной цѣлью, при чемъ каждая 
часть занимаетъ назначенное мѣсто, а каждое мѣсто прини¬ 
маетъ назначенную часть: поэтому в въ рѣчи или на бумагѣ 
разсматриваемые, а при інѵепііо открытые пункты распредѣ¬ 
лять такъ, чтобы каждый пунктъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ на¬ 

ходится, могъ производить желаемое дѣйствіе на слушателя 
ши читателя. Отсюда ясно значеніе слова сіівровіііо. І)і§егеге 
зв. безпорядочно перемѣшанныя части какой-ниб. массы уш- 

мпщть, приводить въ порядокъ, но съ тѣмъ отлпчіемъ отъ сіівро- 

пеге и (Іівігіішеге, что при этихъ словахъ не имѣется въ виду 
бывшаго безпорядка. Віврензаге правильно раздѣлять посред¬ 

ствомъ взвѣшиванья, особ, суммы денегъ, при чемъ каждый по¬ 

лучаетъ по мѣрѣ своихъ правъ, а потомъ переносится я на 
другія отношенія, какъ-бы = такъ распредѣлять, чтобы всякій 
разъ отмѣренная доля была соразмѣрна съ тѣмъ, что тре¬ 

буется или можетъ потребоваться на томъ мѣстѣ, куда она 
поступаетъ. Слѣд. это слово близко подходитъ къ гііѵісіеге, 

(Шіі’іЪиеге, а особенно къ (Іщегеге и сіівропеге. Огйіпаге зн. 

вообще приводитъ въ порядокъ, при чемъ не предполагается ни¬ 

какого дѣленія, раздѣла цѣлаго, но имѣется въ виду только 
то, чтобы въ составѣ цѣлаго былъ порядокъ; сотроиеге зн. 

изъ раздѣленнаго или разстроеннаго составлять стройное цѣ¬ 

лое, устроитъ, поправить; сюда относится н существ, имя сот- 

ровіііо. Шиш іи еа, (щае (Іееиіѣ, тегаЬга рагіііт еві. Сіе. 
Шіѵ. 7. рціішвеиш ѵіѵі Ьопа повіга рагіітж, іів ргаеіог 
аЛітеге ноііів пюгіиів Іюня ібгіииазцие роіегііУ Сіе. Ѵегг. 1, 

44. Кесіе ІіаЬііа іп саивва рагііііо іііивігет еі регвріеиаш 
Іоіат ей'ісіі, огаііоиет. И. Іиѵ. 1, 22,—во всей главѣ рѣчь 
о рагііііо. Ещ) ргоѵіисіат Саіііат сит Апіоиіо сотпшп&аѵі. 
Сіе. Рів. 2. йепопев іітііішв сіѵііаШшв сопвіііа соттгтісаЪапІ. 
Саев. В. 6. 6, 2. (^иоіійіе іціег лов еа, сціае агкНеЪашив, 
со'фгеЪатт. Сіе. Ічп. 1, 5. Висгеііив виав Іашіев рагіісіраі 
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сит Клезопе. Ілѵ. 3, 12. (Зиі аііегі ехіііит рагаі, ешп зеіге 
орогіеі зіЬі рагаіат резіет, иі рагіісгреі рагет. Асе. ар. 
Сіе. Тазе. 2, 17. Ітіщепііініз сіе ге Іатіііагі ітрегііепсішп езі. 
М. (Ж 2, 15. АІідийІ гтрегііѵіі МЫ сопзіііі зиі. 1$. 1>іѵ. 5, 2. 
Ітрегііге Іаигіет аіісиі. Ісі. бсіріо ехегсііит рег оррніа сіів- 
регШ. Ілѵ. 29. 1. Саезаг соасіиз езі 1е«іопез іи зкщиіаз сіѵі- 
іаіез йЫгіЪшѵе. Саез. В. С. 5, 24. Метіпізііз те ііа д,і&ігі- 
Ьигж іпШо саиззат іп егішеп еі іп аисіасіат. Сіе. Атег. 42. 

Отпе согриз зесагі ас сІіѵЫі роіезі. Ісі. N. В. 3, 12. ОаІІіа 
езі отпіз йіѵіва іп рагіез ігіз.—Оаііоз аЪ Адиііапіз Сагитпа 
Литеп сНѵісШ. Саез. В. (г. 1, 1. А^гоз Вотиіиз, циоз ЪеІІо 
серегаі, ѵігіііт сіѵіЬиз йіѵгзіі. Сіе. Вер. 2, 14. Віѵісіеге ѵі- 
гШт, зс. ітІіііЪиз, сіѵіЬиз, гов. весьма часто. Тгшшѵігі сарі- 

Ыез ѵіріііаз рег игЬет сІізропеЪапі. Ілѵ. 39, 14. ІИвровіііо 
езі гетт іпѵепіагит іп огсііпет сІізігіЪиііо. Сіс. Іпѵепі. 1,7. 

Сличи Сіс. Ог. 2, 42, гдѣ есть Йізропеге огаііопеш и сіізро- 

вШо агдитепіогит. .Іиз сіѵііе іп §епега Аідегаі, еепегшп 
диазі сриаесіат тетЬга сігзрегігаі. М. Ог. 1, 42. Сопопі рег- 

тізіі, диет ѵеііеі е!і§еге асі йі&реташіат ресипіат. Хер. 
Соп. 4. Огаіогіз езі—іпѵепіа поп зоішп огсііпе, зесі еііат 
тотепіо ціюсіат аіцие дисіісіо (Нзрепзаге аЦие сотропеге. 

Сіс. Ог. 1, 31. ІрЬісгаіез іп еат сошиеіисііпет соріаз асісіи- 

хіі, иі диит ргоеііі зіѵішш аЬ ішрегаіоге еззеі сіаіит, зіпе 
ііисіз орега зіе опѴтаіае сопзізіегепі, иі зіп§и1і а репііззіто 
ішрегаіоге (Изрозій ѵісіегепіиг. Хер. ІрЬ. 2. Био ітрегаіогез, 

диі сотропегепі гез, іи Масесіоиіат тіззі зипі. Ілѵ. 45, 17. 

Сотрозіііо ѵегЬогит, гегиш. Сіс. 

Въ словахъ, о которыхъ шла рѣчь до сихъ поръ, главный 
оттѣнокъ—раздѣленіе цѣлаго на опредѣленныя доли, а въ слѣ¬ 

дующихъ онъ будетъ раздѣленіе на неопредѣленные куст, 

клочки, раздробленіе плотнаго. Ь'ітіеге колоты не предпола¬ 

гаетъ непремѣнно насилія, а только всегда означаетъ раздѣле¬ 

ніе, раздвоеніе, какое бываетъ или по естественнымъ слоямъ 
тѣла, слѣд. обыкновенно въ длину, или отъ давленія на тѣло, 

а не отъ растягиванія, разрыванія либо битья, ударовъ. 8сіп- 

(Іеге, сродное съ сулйѵгрл, ахеб'веѵѵори, гг/і(ю, разрывать, рас- 
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тгыешпь. хотя можетъ быть и отъ давленія, натиска яа тѣло, 
однако, въ большинствѣ случаевъ бываетъ отъ растягиванія, 
разрыванія, разбиванія, н во всякомъ случаѣ отъ усилія, насилія. 
Сличи гшпреіе. Ріпшеге, сложное изъ сііз и егаеге. натискомъ 
или распоромъ раздѣлитъ, раздвоитъ какос-яиб, цѣлое, либо 
лишить взаимной связи, раздѣлитъ два или больше предметовъ, 
которые б или связаны между собою такъ или иначе физиче¬ 
ски либо нравственно, а потомъ отдѣлить, оторвать предметъ 
отъ предмета (а ге). Отъ отдѣленія другъ отъ друга партій, 
между которыми идетъ борьба, или войскъ, борьба прерывает¬ 
ся, разстроивается" отсюда сіігішеге и получило значеніе: ва- 
кимъ-ниб. обр. а прервать, разстроитъ, уничтожитъ тяжбу, 

переговоры, совѣщаніе, общество и т. п.» ОіѵеІІеге силой что- 

ниб. или расколоть, разорвать, или оторвать отъ чего-внб. дру¬ 

гаго, гоб, о связи физической п нравственной. Изъ слѣдую¬ 

щихъ глаголовъ, сложныхъ съ предлогомъ ее, о которомъ см. 
ниже, употребляемыхъ въ физическомъ и нравственномъ смыс¬ 

лѣ, зееегнеге произведеннымъ разборомъ отдѣлять, отлучать (аіі- 
диап гев, аЬ аіісріа ге аіщиіб); веримреге выводить что-виб. 

изъ связи, которая у него есть съ чѣмъ-ниб., отдѣлять (а те, 

ех пишего); ве^ге&ап; выдѣлять что-ниб, изъ круга предме¬ 

товъ, въ которомъ оно находится, отлучать, устранять, изгонять 
(а ге, ех аіщио пишего); зерагаге (а ге, ех аіігуио пишего), 

помѣщать особнякомъ, отдѣлять что-ниб. отъ того, съ чѣмъ, оно 
уже связано, или можетъ, должно быть въ связи, такъ чтобы оно 
оюило и дѣйствовало только особнякомъ. Раігіов /ітіеге вагеиіо 
а^гон. Ног. ТишіДшп шаге (іпйе/ге еагіпа. Ргор. 3, 9, 35. 

Рта іегагиш игщиіа. Рисгеі. 4. 683. Іи ІарісЩіпів 8ахо Щ- 

/ше сариі ехвІіШ Рапівсі. Сіе. Ьіѵіп. 1, 13. Нас іпвиіа (рші 
говіго (іпйііш КЬгепив. И. Ре». 2, 3. Ргіті еипеів нсіпсіеЬомі 
Яввііе Іщішт. Ѵіг$. 6еог§. 1, 144. Напс ерівіоіат сиг ноп 
зсШі ѵеііт, пиііа саивва еві Сіе. Иіѵ. 5, 20. СгЪв, ѴиНигпо 
Йишіпе йігетріа (разрѣзанный, разорванный на-двое), ѣ'аіег- 

ішш еі Сашрашш а&гов йіѵИіІ. Ыѵ. 22, 15. Аивае виві 
іщііегев 8аЬіпае Мгіпгеге іпінвіав аеіев, Мгітеге ігав. И. 1, 

13. СотиЫит сііптеге. М. 4, 6. М рщит шесіінш (хгаесі- 
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ат Дігітіі. ГД. 36, 15. Ерісшпз атісіііапч пеіщѵіі а ѵоіиріаіе 
роззе йікеШ. Сіе. Гіп. 2, 26. Веііиае яесетипі резіііега а 
заІиіагіЬиз. ІД. N. Б. 2. 47. Весегпг Ыапсіиз атіеиз а ѵего еі 
ігііетоксі роіезі. ІД. Ьаеі. 25. Апітиз а зре щипді поп ро- 

іезі. ІД. Гіп. 1. 20. Регіісіаіп ргоіесіо, иі Ьипс зе^гецапйит 
а пптего сіѵіит поп риіеііз. ІД. АгсЬ. 2. Аейиі зизсеріо 
1>е11о сопзіііит а ееіегіз верагаге поп аийепі. Саез. В. Сг. 7, 63. 

190. Метит, тойт, гаііо, тойевіга, тойегаііо, Іетрегаііо, 
іетрегапііа, аЬвйпепііа, сопііпепііа, теіггі, теіагі. тойегагі, 

іетрегаге. Мепзига. отъ шеіігі, собств. измѣреніе, мѣрянье, 

въ смыслѣ мѣры зн. а) едипииа, по которой или которою из¬ 

мѣряются линіи, площади или толши, а сотомъ Ъ) счетъ еди¬ 

ницъ мѣры, которыя содержатся въ линіи, площади или толщѣ, 

слѣд., наср. не только вообще локоть, но и кисло локтей, со¬ 

держащихся, напр. въ высотѣ какой-ниб. башни. Сюда отно¬ 

сится теіігі, мѣрять, отъискиватъ, опредѣлять мѣру чего-ниб., 

по даннымъ налицо или напередъ извѣстнымъ единицамъ мѣры, 

а отсюда метафорически =- обсуживать что-ниб. на основаніи 
чего-ниб.; но въ прямомъ значеніи гов. еще теіігі аііциій 

аіісиі — отмѣривать кому-ниб. что-ниб.. напр. ігашепіит 
тіІіііЪиз. Но теіагі въ классическомъ яз. употреблялось глав¬ 

нымъ образ, въ зн. отмѣривать въ смыслѣ отрѣзывать, на¬ 

мѣчать, дѣмтъ нарѣзъ, напр. отмѣчать мѣста для лагеря 

(теіагі сазіга). МоДиз 1) прежде всего зн. размѣры длины, 

площади, толщи, которые есть или должны быть у какого-ниб. 

матеріальнаго предмета, т.-е. которыхъ онъ достигаетъ или дол¬ 

женъ достичь, или изъ которыхъ онъ не выступаетъ либо не 
долженъ выступать, слѣд. величина, степень, опредѣленная, на¬ 

стоящая мѣра, границы. Поэтому можно говорить даже о то- 

<1ц8 теизигае аіісиіиз геі, напр. а§гі, но нельзя толковать о 
шепзига шосіі аИсищз геі. О нематеріальныхъ предметахъ 

пюііиз зн. 2) основаніе, норма, по которой должны быть цѣ¬ 

нимы сила, значеніе, цѣнность, сортъ и т. п. качественныя сторо- 

*) Можетъ быть, отъ одного корня съ теіігі, регроѵ, рейірѵос, шоіііиз. Сли¬ 
чи Шнейдера, ЕІетепІаіГ, стр, 256. 
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ва (степень того ши другаго качества), способъ, пріемы, съ кото¬ 
рыми надобно за тѣ качества предмета приниматься, распоряжать¬ 
ся, заниматься ими. Способіл, пріемы въ чемъ-пиб. можно означать 
еще словомъ гайо, но только тогда, когда это слово, собств. =г 
счетъ, расчетъ, можетъ имѣть смыслъ и руководящей теоріи 
чего-виб., системы или метода, плана дѣйствій '). І8 тоЛиз 
тепзигае (вта величина единицы мѣры) шесііпінин арреііаіиг. 
№ер. Ай. 2. Мепзигаз еі рогкіега іпѵеліі РЬісІоп Лгціѵив аЩ 
Р&ітедез. Рііп. Н. N. 7, 56. Еа, чиае иіепйа ассереітя, піа- 
Іоге тепзта, ві гпойо розвів, )иЬеѣ гаігіеге Невіойив. Сіе. 
(Ж. 1, 15. Модов, риіЬик шіігвпіт гига, аііиз аііов сопегё- 
Іиіі. Ѵаіто Е. Е. 1, 10. Еві тоЛив іи геЬив, винѣ сегіі сіепі- 

дие йпев, чиоз иііга сіігадие пециіі сопзівіеге гесіиш. Ног. 

Нос... пюйо, Ьипс... іп тойит, Ьипс... ай тобит, либо съ 
именемъ прилагательнымъ или родительнымъ опредѣлительнымъ 
пад., которые въ этомъ случаѣ указываютъ на основаніе оцѣнки. 

Напр. зегѵііет іп гаойиш сгисіагі еѣ песете=мучить и уби¬ 
вать ва такой манеръ, какимъ мучатъ и убиваютъ рабовъ. Еа- 

ѵев ай Ьипс шойиш Іасіае. Саез. В. О. 3, 13, пожалуй, ко¬ 

ротко =слѣдующимъ образомъ, но точнѣе=способомъ, качества 
котораго можно понять изъ слѣдующаго описанія. Ѵіа еі гаііопе 
или гаііоие еі ѵіа напр. йосеге аіщиісі. Сіе. Кеіігріа, циа га- 

Попе а^і ріасеаі, сопяіііиині. Саев. В. Сг. 7, 37. Віпитегаге 
віеііав еі теіігі типйі та^нііийтею. Сіе. (Ж 1, 43. Отпіа 
^иае8^и теіігі. Сіе. Еотаиі са8Іга іп ргохішів Іишиіів теіап- 

іш. Ііѵ. 29, 28. 

Мойегагі зн. не давать какому-ниб, предмету въ его движе¬ 

ніяхъ, проявленіяхъ своей силы, въ дѣятельности, въ отноше¬ 

ніяхъ къ другимъ предметамъ за шосіив брать себя, т.-е. слѣ¬ 

довать собственнымъ наклонностямъ, вкусамъ, и заставлять 

его принимать для себя мѣру, направленіе, цѣль, кругъ дѣй¬ 

ствій, границы отъ того, кто шойегаіиг, *) — направлять, ру- 

*) Сличи Нтелъсбаха, Стилист, стр. 167 сяѣдд. (Русса. иер. стр. 175 сяѣдд). 
*) Ашопіня Рорта р. 886, вслѣдъ за Фронтономъ, говоритъ: Мойегагі еві 

Пнет ішроиеге; надобво 6в ему еще прибавить аіашеге, соімиіиеге. 
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наводитъ, Ь) умѣрятъ,—значеніе, которое годится особ, тогда, 
когда дополненіе поставлено въ дат падежѣ. Теипрегаге а!і- 
срші зн. давать предмету такое устройство, чтобы ни одна изъ 
содержащихся въ немъ составныхъ частей, ни одна изъ его 
силъ, сторонъ не имѣла перевѣса, вреднаго для цѣлаго и его 
назначенія, слѣд. составныя части, силы предмета приводить 
въ правильное отношеніе между собою, правильно располагать, 
приводить въ порядокъ, давать имъ правильный строй; Гегмре- 
гаге аІЩпіД ге какоіі-ниб. предметъ примѣсью, прибавкой чего- 
пиб. приводить въ такое устройство, чтобы содержащіяся въ 
немъ составныя части, силы пришли въ положеніе, согласное 
съ его назначеніемъ; іетреглге зіЬі или апігміз воздерживаться, 
удерживаться и Ь) съ дательнымъ, напр. Іі.п'щае, ігае, Іаеіійае, 
шапіЬиз, обуздывать, удерживать, с) а ге, рѣже ге, удержи¬ 
ваться, воздерживаться отъ чего-ниб., а еще и Ді аіісиі и аіі- 
сиі геі, лицо постороннее и вещь постороннюю щадить, ува- 
жать; впрочемъ во всѣхъ четырехъ случаяхъ отличается отъ 
синонимическихъ соІііЬеге, соёгееге, аЬзііпеге, рагсеге, именно 
тѣмъ, что дѣйствіе іешрегапііз бываетъ слѣдствіемъ обладанія 
своими чувствами, самообладанія. Ьі сіесііѵі ас ргаесірііі Іосо 
шсіІаіоБ егрюз зизііпеге еі Ъгеѵі тосіегагі ас Йесіеге. Саез. 
В. О. 4, 33, т.-е. сдерживать ихъ горячность. Мепз Діѵіпа 
Іеггат іиеіиг, інагіа тосіегаіиг і не даетъ имъ выступать изъ 
границъ (изъ береговъ) и заливать сушу). Сіе. Тоіае гез гизіі- 

сае е|'п8шо(Н зипі, иі еаз пои гайо пецие ІаЪог, зеД гез іи- 

сег*І88Ітае, ѵепіі сешрезіаіезчие тоёегепіиг. Сіе. Ѵегг. 3, 

9ь, х. е. вѣтеръ и погода заставляютъ земледѣліе соображать¬ 
ся съ ними во времени и случаѣ къ работамъ, дѣлаютъ ихъ 
зависимыми отъ себя. Анішо еі огаііопі тосіегагі, ста зіз 
таіиз, пои теДіисгіз езі ііщепіі. ІД. Си. Гг. 1, 1, 13. Кеіі- 
4 и а огаНо (посла Ангіохова) {"иіі, иі (Кошапі) шетогез Ітгаа- 

пагит гегиш еі зиае і'оіѣипае тойегагепіиг еі аііеіиии не 
нгцегені. КіпігеиЬ Еигора ітрегіиш; іД (рюдие іштепзиш еззе. 
Ілѵ. 37, 35. Зоііз іши аесеззиз шоДісі Іиш гесеззиз еі ігщ'о- 
гіз еі саіогіз шоДиш іетрегапі. Сіе. N. 1У. 2, 19. Тешре- 
гаге геиіриЫісаиі еі 1е»іЬиз еі інзіііиііз. Сіе. Тешрегаге ѵінииі 

15 
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адна. шеііе, и безъ аціш. такъ какъ это было обыкновенное 
средство отнимать у вина извѣстную степень крѣпости. Кее 
мЬі Іюлинея (егоз ктрегаіигоя ехізіітіті. фііп іп Ргоѵіпеіаіп 
ехігеиі. Саек. В. 6. 1. 33. Кед«е еов іетрегаіѵгоз аЬ пунгіа 
еі пшіебсіо ехЫітяЬяі. ІШ. 1, 7. Коп гесияо, диіп Ня аи- 

«ііаіія те, иі. 8І сищинт «На ін ге іетрегаѵегіі, ѵо8 чиоуие 
еі іетрегеіів. Сіе. Ѵегг. 2, 2, в. Тешрііз Рент іетрегаіѵт 
еМ. Ьіѵ. 1, 29. 

Еа основаніи предъндуідаго, шойегаію должно бытъ такое 
дѣйствіе или Ь) качество, которымъ какая-ниб. сила налагаетъ 
на кякой-яиб. предметъ (га, іп ге) мѣру, границы, цѣль, на¬ 

правленіе, іепірегайо такое дѣйствіе и Ь) такой образъ дѣй¬ 

ствій, такіе пріемы, которыми составнымъ частямъ, силамъ из¬ 

вѣстнаго предмета придается требуемое цѣлью равновѣсіе, либо 
прибавкой чего-ниб. надлежащее противовѣса, противодѣйствіе; 

ІетрегапЙа обратившееся въ привычку качество того, кто на¬ 

учился ѳіЬі Шщтаге в принялъ это за основаніе своихъ рѣ¬ 

чей п поступковъ. Мобезііа качество того, кто тосіезіив. т.-е, 

такого человѣка, у котораго есть чувство надлежащей мѣры, 

границъ, приличія, деликатности '). АЬзйпенйа и сопйпепйа— 

воздержность, впрочемъ тѣмъ различаются между собою, что въ 
первомъ главный оттѣнокъ—удаленіе себя отъ интереснаго на 
видъ предмета, часто = безкорыстіе, а въ послѣднемъ подавле¬ 

ніе, обузданіе въ себѣ желанія обладать тѣмъ предметомъ, и 
только при первомъ бываетъ решѣ оіуесі.—Аідие Ііі Ьанй 
і{*иез поп шой'о іііЬіі поеепі іеггіз геішвдие ІеітеяІгіЬиз, веб 
ііа ргозипі, иі, зі той іосо ші, сопЯа^гаге Іегган песезве 
зіі а іапііз агйогіЬив тойегаііопе еі іетрегаііот виЫаіа. Сіе. 

N. Ь. 2, 36. Меат дииш іп ошпі ѵііа, бит іп сіісешіо 
Жійегаіішет ттйеМтпцие сощюзсе. М. Ріііі. 2, 5. ІІІ Іетрегаг 
Ііо согрогій, длит еа соіщтиипі ігііег ве, е диіЬив сопвіашив, 

вапііав, віе апіші йісііиг, дииш ерів )шіісіа орішопевдие сои-' 

У Какъ Слизки между собою шойегаііо, іетрыаиііа, тобезСіа, ато видно 
изъ того, что Цицеронъ неперемѣнно употребляетъ игъ дли перевода аѵѵры<-ѵгі. 
Сіе. Кіи. 3, 3. 
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сопкиI е;щие апіті еяС ѵігінз, <]иат аііі ірзат Іетрегапііат 
(Іісипі сзке. аііі оМетрегапіет ІетрегаѵНае ргаесеріія. Ы. 

Тизе, 4, 13. КиІІа ге сонеШаге СасШиз Ьепеѵоіенііаіп пшШ- 
Іигіішв розеин! іі, диі га'риЫіеае ргаееипі, оиат аЪзігпепІіа 
еі сопііпепіга. ІгІ. О (Г. 2, 22. 

190 I). Ыосіісиз, тойегаіт, Іетрегаіт, тедлосгіз. Мосіісия 
наз. то, чтб держится въ опредѣленныхъ границахъ, приличный 

(по важности, по сану), Ь) умѣренный, т.-е. не то, чтобы боль¬ 

шой, не то, чтобы бросающійся въ глаза, и поэтому, смотря 
по связи рѣчи, и «сравнительно мелкій, неважный»; иіейіосгіз 
то, что занимаетъ середину между ничтожнымъ, мелкимъ и 
большимъ, между обыкновеннымъ или простымъ, низкимъ и от¬ 

личнымъ. совершеннымъ, средняго сорта, средней руки, во по 
сличенію съ какимъ ниб. имѣющимся на умѣ или налицо образ¬ 

цомъ и — только сносный, мелкій. Тешрегапз, іетрегаШз и 
тойтіиз очень понятны изъ § 190. Меа ресипіа езі асі 
ѵиісі оріпіопет тейіосггз, асі Шат ниііа, асі теат то<Мса. 

Сіе. Рагай. 6, 2. Апітив іетрегаіів езсіз роііоиіЬизцне то- 

діеіз ііа ееі айесіиз, иі зорііо согроге ірзе ѵі§і1е1. И. Іііѵт. 

1, 51. ійія тесііосгі екщиепііа соіііепіі зишиз. М. Ог. 2, 27. 

ІШіосге ііщепіит. Сіе. 
191. Рггкіепз, заргепз, саІШиз. азіиіиз, ѵегтіиз, ѵа{ег, 

ѵеіегаіог, сіоіозиз, зиЪйоІиз, /гаийиіепіиз, (аііах, сарііозгіз. Хо¬ 

тя бы и не признавать мнѣнія, что рпійепз сдѣлалось изъ 
ргоѵкіепв, съ которымъ связываетъ его уже Цицеронъ, однако 
сродство по значенію между ними фактъ: ргийепн означаетъ 
такого человѣка, который здраво смотритъ на существующее 

въ данную минуту положеніе дѣлъ и умѣетъ пользоваться 

имъ осторожно и благоразумно, — проницательный, тонкій, 

основательный, осторожный, предусмотрительный,—все такія 
прилагательныя, которыя могутъ быть эпитетами и при яиЬкіап- 

Ііѵа аІМгасіа, названіяхъ поступковъ того, кто рпкіеиз. Если 
при ргшіепз стоить ін сит аЫ., либо ^епіііѵиз, то оно дѣ¬ 

лается синонимомъ съ регііиз, но сильнѣе выставляетъ на 
видъ понятіе умственнаго господства надъ предметомъ, чѣмъ 
послѣднее. Сейчасъ упомянутой грамматической конструкціи и 

15* 
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сродства по значенію съ регііи# с. депШѵо нѣтъ у яаріепк 
это слово собств. означаетъ только такого человѣка, у кото- 
раю столько (достаточно) разсудка и смысла, чтобы понятъ 
данный случай. во потомъ это слово стало означать и того, 
кто въ своих?, рѣчахъ и поступкахъ соображается съ разум¬ 
ными и благородными правилами и цѣлями, выбираетъ лучшія 
пѣли и для лучшей цѣли вмѣстѣ и лучшія средства; оно бы¬ 

ваетъ эпитетомъ и при зиЬзіапілѵа аікзігасба, т.-е. бываетъ 
эпитетомъ поступковъ, качествъ означеннаго характера.—СаШ~ 

<Іпя. отъ саііеге, т.-е. получить мозоли отъ продолжительныхъ 
и внимательныхъ занятій однимъ какимъ-ниб. предметомъ, а 
также Ъ) получить практическую опытность въ своемъ дѣлѣ,— 

нав. тотъ, кто въ какомъ-виб. ремеслѣ или предпріятіи знаетъ 
и употребляетъ практическіе пріемы, обороты и расчеты, а от- 

сюда —опытный, наторѣвшій, знающій, искусный: но такъ какъ 
вепмѣющій такого важнаго качества дѣйствуетъ обыкновенно 
нѣсколько глупо, а нравственно неразвитый человѣкъ часто’ 

пользуется своею глубокою опытностью на счетъ честности, то'] 

Ь) и—хитрый, тонкій, лукавый. И это слово, какъ и всѣ слѣ¬ 

дующія, кромѣ, разумѣется, ѵеіегаіог, бываетъ эпитетомъ и при 
потіпа аЬвІгасіа. Аеіиіш, пройдоха, лукавый, хитрый, наз. 

тотъ, у кого отъ природы умъ тонкій, а употребляетъ онъ его- 

на то, чтобы, держа въ секретѣ свои настоящія цѣли и упо¬ 

требляя средства, указывающія на цѣли совсѣмъ другія, противо¬ 

положныя, подходить къ цѣли неожиданно и проводить дру¬ 

гихъ. І)о1оше, лукавый, коварный, кто хитростью старается 
дѣлать вредъ другимъ и въ этомъ себѣ искать выгодъ; зиМо- 

Інв ') тотъ, кто мастеръ особ, на то, чтобы свои, вредныя для 
другихъ, цѣли прикрыть и утаить; ігашіиіепіш, плутъ, чья 
профессія ігаив (о вещахъ: обманный, плутовской); іаііях, 
мастеръ и охотникъ солгать, обмануть, измѣнить. Сарііовик, 

хитрый, запутанный, софистическій, злоумышленный, ковар¬ 

ный, гов. о вопросахъ, логическихъ опредѣленіяхъ, положеніяхъ 
и обстоятельствахъ, которыя сбиваютъ съ толку и запутыва- 

') Не*= „вісколыю коварный": ато било би виЬсЗоІоаиа 
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ютъ, такъ какъ умѣютъ представить въ ложномъ свѣтѣ то, о 
чемъ идетъ дѣло. ѴаГег, продувной, прожженыи, пройдоха, 
хитрый, лукавый, кто настолько хитеръ и находчивъ, что хитро¬ 
стями и продѣлками выпутывается изъ хлопотъ въ такихъ слу¬ 
чаяхъ, которые честнаго человѣка поставили бы въ тупикъ. 
Ѵеіегаіог ')—тотъ, кто въ своемъ дѣлѣ многолѣтней практикой 
изучилъ и умѣетъ пустить въ ходъ всѣ хитрости и извороты, 
которыми можно запутать, перевернуть наизнанку истину и 
правду, хитрецъ, плутъ, пройдоха, адвокатъ-крючокъ, крючко¬ 
творецъ. Так. обр. всѣ, разсмотрѣнныя теперь, слова, кромѣ 
саіініиз, употребляются въ худую сторону; но и кромѣ еаііі- 
<1ия. еще и ѵегзиіиз 2) не говорится прямо въ худую сторону. 
Именно, это послѣднее слово означаетъ изворотливаго, кото¬ 
рый съ помощью быстраго соображенія и проницательности, 
какъ саіікіиз съ помощью практической ловкости, умѣетъ най¬ 
тись въ данномъ случаѣ; впрочемъ, находчивость послѣдняго 
(ѵегвиіиз), даже когда она нисколько и небезчестна, все отзы¬ 
вается больше продѣлкою, пронырствомъ, чѣмъ откровенностью, 
честностью, настоящимъ благородствомъ и высотой характера. 
Сличи § 19В. Апіошив егаі уіг наіига регаеиіиз еі ргисіет. 

Сіе. Ог. 5. Несще іигріз шогв 1’огѣі ѵіго роіезі ассиіеге, пес 
ппзега заріепіі. Ы. Саі. 4, 2. Нос сеЗапйі §епиз ноп езі арегй, 
поп зітріісіз, поп ііщеіті, поп }иьѣі, поп ѵігі Ьопі, ѵегтіі 
роііиз, оЪзсигі, авіиіі, /іаііасів, таШіозі, саІШі, ѵеіегаіогіз, 
ѵа[гі. Сіе. ОЙ’. 3,13 •'). Саііісіит іпѵепіиш (въ хорошую сторо¬ 
ну). Не]). Бит. 5. Ѵегзиіоз еоз арреііо, ееіегііег шеш 
ѵегзаіиг, саІЫов аиіет, циогит Іаіщиат шапиз ореге, зіе 
анітиз изи сопсаііші. Сіе. ОЙ’. В, 10. Авіиіа ѵиірез. Ног. 
1)о1о8а ѵиірез (которая дѣлаетъ ворону безъ сыра). РЬаегёг. 1, 
13. Въ видахъ привлеченія на свою сторону вліятельныхъ лицъ 
въ другихъ городахъ: Ниіс геі ійонеоз Іюшіиез ((]ііоз тіМегеѣ) 
сІеІщеЬні, сцюгит (цин(]ие аиі огаііопе зиЬіІок аиі атіеігіа 

*) Отъ ѵеЬив. 

*) Отъ ѵегвив, раіііе. огъ ѵегіете. 

1) І’л. черты личностей въ Сіе. Ой'. 1, 30. 



іасіШте сарі роззеі. Саез. В. О. 7, 31. Ѵетііііопен (гашЫ- 
Іепіае. Сіе. (Ж 3, 21. Ьеѵез Іютіпез аЦие /аііасез асі ѵоіип- 
іаіет Іодиепіез отпіа, пііііі асі ѵегііаіет. 1(1. Ьаеі. 25. Аііе- 
гит ей, диой {аШсіЪмз еі сарііозіз тіеггоцаііошЬий сігсигп- 
зегіріі а К] не йесеріі диісіат, диипі еаз біззоіѵеге поп роззипі, 
Йезсізсилі а ѵегііяіе. И. Асагі. 2. 15. Ні іп йас саизза еа 
ріиз ансіогііаііа ІшВегіі, диіа, сщшп сіе ѵіго Іюпо ([ШіегИнг, 
диет прегіит еі зітріісет ѵоіитиз еззе, поп зипі іп сіізри- 
іапсіо ѵа[гі, поп ѵеіегаіогев, поп піаііііозі. Сіе. Кер. 3, 16. 

N08 ехриііі іііе (изъ нашего имѣнія), Шит апі педиіііез аиЬ 
т(п іпзсіііа )игіз ') ехреііеі апі Ііегез. Ног. $аі. 2, 2, 131. 

Сеіііециз іп саиззіз риЫісіз пііііі, іп ргіѵаііз §аіі§ ѵеіегаіог 
ѵісіеітіиг. Сіе. Вгиі. 48. Сличи Сіе. ОЙ. 3, 32. , 

192. Вітріех, віпсегт, сстёМгіз. Простой, прямой,, откроЛ 
венный, чистосердечный въ мысляхъ, словахъ и поступкахъ] 

и ни на умѣ, ни на сердцѣ не питающій зла. будетъ зітріех ;)я 
чистый, непорочный, безъ малѣйшаго пятна будетъ уштребля-* 

емое поэтами въ нравственномъ смыслѣ сапсіійиз 3); вѣрный, 

настоящій, неподдѣльный, безъ фальшивыхъ прикрасъ, неиспор¬ 

ченный, безъ изъяна будетъ зіпсегиз. Вітріісет еі сопкепііеп- 

іет, диі геЬиз іізсіет тоѵеаіиг, атіеит еіірі раг езі. Ьаеі. 18. 

Тат іеііх иііпат, циат ресіоге сапсШт, еняет. Оѵ. Гопі. 4, 

4, 43. Весегпі еі іпіегпозсі роззипі отпіа іисаіа еі. зітиіаіа. 

а зіпсегіз еі ѵегіз. Сіе. Ьаеі. 25. 1 

193. СаІЫііав, азіиііа, аеіиз, ііоіиз, /аііасіа, (таив. Азіи» 

наз. поступокъ коварный, ігаиз поступокъ обманный, обманц 
остальныя имена этой категоріи различаются между собою сооб-1 

разно объясненнымъ въ § 191 именамъ прилагательнымъ. 8і * 

авіи геш ігасіаѵіі, циат ѵегат Іаисіет саріеі Рагтепо. Тег. 

Епп. 5, 4. 2. Нозіез зіпе і'ігіе іетрин еі оссазіопеш /гагиііз 
ас йоіі диаегипі. Саез. В. С. 2, 14. | 

*) Это-же и .]из авсерз. Ног. 8а(. 2,6, 34, гдѣ йсѣоі. Асг. замѣчаетъ: уиші 
роіеві иігіуие ргоііезье рго іп^епіо іпіегргеіапіів. 

*) Не изъ віпе рііса, а ияъ віп,—сличи ніп—^и!і,—еіг, еѵ, ёѵо<;, и ріісаге. , 
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194. Ргашіаге, етшідеге, сігситзсггЬеге, сігситѵепгге, /гизі- 

гагі, ѵегЪа дате, гтропеге, /аПеге, сіесіреге. Г'гаікіаге, обма¬ 

нывать, проводитъ, надувать, т. е. обманомъ оставлять кого- 
ниб. (аіщиет) безъ вещи, которая тому слѣдуетъ: если при 
этомъ будетъ и имя вещи, въ которой сдѣланъ обманъ, то оно 
ставится въ аЫаііѵпз; рѣдко говорится і’гаисіагс* аііфіій = 
утаивать, удерживать у себя. Етшщеге аіщиет ге, у ко¬ 
миковъ, въ родѣ нашихъ: «надутъ, поддѣтъ» 4). СігсишзсгіЬеге 
около кого-ниб. (аіщиет) или около чего-ниб. (аіщиісі) опи¬ 
сать кругъ и этимъ его а) ограничить, а потомъ еще Ъ) устра¬ 

нитъ отъ чего-ниб., обойти въ чемъ-ниб. и так. обр. с) обма¬ 

нутъ въ чемъ-ниб. (ге). Какъ сігсшпзсгіЪеге взято изъ упо¬ 
мянутаго дѣйствія математическаго и въ употребленіи развито 
дальше, такъ сігситѵепіге аіщпет— какими-ниб. коварными 
путями и продѣлками дѣлать кому-ниб. вредъ, убытокъ тамъ, 
гдѣ онъ того совсѣмъ не ожидалъ, могло быть взято изъ окру¬ 
женія на войнѣ. Ггизігагі 2) обманывать или хотѣть обмануть, 
готовить обманъ кого-ниб. касательно исполненія его ожида¬ 

ній, обманывать или х. обм. чьи-ниб. ожиданія (аіщиет, врет... 
аііспрій, рѣдко аінріет зре...), часто можно перевесть и: *сдѣ- 

•латъ безполезнымъ, напраснымъ, разрушитъ, уничтожитъ». 

ѴегЪа баге аіісиі не значитъ просто только: «дать, подарить 
кому-ниб. только слова, отдѣлаться отъ кого-ниб. только сло¬ 

вами, проводитъ на словахъ, а того, что было сказано или 
обѣщано, заставить ожидать напрасно»: это выраженіе, какъ 
объясняетъ уже Геллій, :‘) употребляется даже и тогда, когда 
не было сказано ни слова, не было дано никакого обѣщанія; 

') Етшідеге, ѵегЬа Дате, ітронеге въ серьезной н возвышенной рѣчи не 
употребляются. 

*) І'гизНагі отъ Сгаив, ІТашІіз. Двугласная аи перемѣнилась на и такъже, 
какъ въ сІиДо, іп—, гесІиДо отъ сІапДо, а сі печезло передъ зі, какъ въ сіаи- 

60'шп отъ сіаіиіеге. 

а) См. мѣста, приведенныя Рамсюрномъ въ примѣрахъ. Можетъ быть, это 

выраженіе основано на томъ, что кто обманетъ проницательность хитреца, 

тотъ возбуждаетъ о себѣ толки, и это—единственное утѣшеніе, которое ос¬ 

тается перехитренному. 
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ояо значитъ: «обмануть чью-ниб. проницательность и бдитель- 
ность. перехитрить его». Ітролегс аіісиі — навязать что-няб 
кому-ниб.. т. е. дѣлать такъ, чтобы тотъ повѣрилъ чему-ниб., 
чтб неправда УяПеге, обманывать, значитъ «дѣлать такт, 
чтобы кто-ввб. вообще оставался въ невѣОѣніи насчетъ чего- 

ниб.. пли чтобы тотъ обманулся въ своихъ ожиданіяхг>» (аіі- 
цѵеш, аПенсии яреш, Шега: ерея. оріпіо, тешогіа ЫІіі аіі- 
9пега) 1)есіреге, обойти, напустить туману въ глаза, сдѣ¬ 
лать такъ, чтобы кто-ниб. ие замѣтилъ злаю умысла, который 
имѣется противъ вето, пли чтоб и не замѣтилъ только огипбщ 
въ которую хотятъ ввести его (аіі^иет). Ра.ігез тііііет ргае 
ба /гаѵЛаѵегипі. Ьіѵ. 2, 42. Ѵгаийаге сгсчііѣогее. Сіе. І’ІііІ. 6, 

4. бѣірепгііит едиіішп /гаисЬЬапі еі ргаегіат отпет бошит* 

аѵегіеЬапѣ Саек. В. С. 3, 59. Нодіе те аміе отпев еотіеоя 
вепев ѵогяагю аідие епжпхегів Іаиіікките. Гоёіа ар. Сіе. 
ѣаеі. 26. Йѳлаіия, сгеііо. ргаеіогет еит сігсгтвсгірвші 

(едаа-ли лосгавилъ-бы его въ законныя границы]. Сіе. МП. 33, 

Сігситзсгірііб (за устраненіемъ) іріѣиг іія зепіепіііз, дпаз ро- 

ті, еі іія, §і чиае 8Іші1е8 еагиш яипі, геііпдиііиг, иі зиттиги 
Ьопит біі ѵіѵеге—сопѵепіеніег ат«гиепіегдие паіигае ѵіѵеге, 

И. Гіи. 3. 9 ;і). Тевіатепіа биѣуісіипі: аиі еіісішіі ѵісішк 
аиі абоіезсепіиіов сігсигтсг/Ьтгі (обманываютъ). М. Ріііі. 14. 

3. біпііе іпіреігаге, диі 8е іи ѵевігаш соттівіі Мет, пе еиш 
сігситтііті іпідиі іггійеапі. Тег. Нес. Рго]. 46.0 боне, ве 
іе /гиФше. Ног. 8аЬ 2, 3. 32. 8аере уат те Ііаес зрев 
/гифаіа еві. Тег. Аікіг. 2. 2, 37. Сіоеііа /гивігаіа сивіобек 
еві (обманула надежду часовыхъ не дать кому-бы то нибыло 

Ьіѵ.. 2, 13. С^иаіігідагіив іп АшіаІіЬив: Сошініив] 

4 
') Можетъ-бить, эта метафора взята съ того, что кто передаетъ другому 

ложь, тотъ на послѣдняго какъ-будто накладываетъ ношу, которую этотъ дол¬ 

женъ нести вмѣсто того. 

*І Вмѣсто формъ, производныхъ отъ супина, для іаііеге берутся обыкновенно 

формы отъ бесіреге; слѣд. не Саіки.ч эшп, но ііесеріив вит, напр. эре, ііоіо. 

Въ самомъ дѣлѣ, все равно, сказать-ли: Я этого пе воображалъ, я введенъ въ 

ошибку, или: Я не замѣтилъ злаго умысла. 

г) См. Мадота къ э. м. 
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іпциіі, диа евсеікіегаі (іи СарііоЗіигп). беясепбй аЦие ѵегЪа 
ОаІ1і§ йеЛИ (заставилъ ихъ попусту прождать его). ѴегЪа Со- 
іш’піит Оаіііз йейше біеіі, диі иіЬіі цшсцлат сиіциат (Нхе- 
гаі, педпе ейш Оаііі, фіі Сарйоііит оЬзігІеоаііі, евгепбепіет 
ѵійегаій., яесі ѵегЪа с1е<Ш, ЬашЗ весив розиіі, циат 8І Ш бі- 
гая: Іаіиіі аіцие оЪгерзіі. ѲеІЗ. N. А. 17, 2. НашііЪаІ сіаизиз 
Іосогит ни^изіив лосШ ее ехребіѵіі: ГаЪіо саНЫйвшо ігаре- 
гаіогі ѵегЪа йеЛіі. Жер. Наіш. 5. Е шпене» зітиіаіа бебШопе 
Апіщопо ітрозиіі. Кер. Еит. 5.111а Жазфоліа (огаеиЗі), циае 
Сгоевиш йетргі (сдѣлала то, что Крезъ не замѣтилъ настоя¬ 
щей мысли оракула—предостеречь его), ѵеі СЬгувірршп роіи- 

ізвеі [ЪМеге (могла бы ввести въ ошибку) Сіе. Біѵіп. 2, 56. 

Тапіо йііепііо іи выгатит еѵавегииі, иі поп сивіогіев воіит 
/Ыіегепі, зеб пе с ап ев циібет ехсіѣагепі. Ілѵ. 5, 47. ГаЗЗеге 
врет, оріпіопеш, Мет аіісіуиз: зрев, оріпіо, тетогіа ЫИ 
те; ІаІІй, те=і*щщ те. Рег соііоцшит бесіреге. Саез. Рег 
Сав еі Зібега бесіреге. Еіѵ. 1, &. 8ре, оріпіопе, но не тето¬ 
гіа, бесірі. 

194 Ъ. Раітз, айиШгтш, зиЪсШив, зиЪсШісіив, зртіт. 

Еаівив, ложный, въ рѣчи о предметахъ неодушевленныхъ, 

означаетъ а) выдуманное или сочиненное съ злымъ умысломъ, 

Ь) либо по ошибкѣ признанное вѣрнымъ и основательнымъ, 

а 2) говорится и о лицахъ, а) такихъ, которыя говорятъ не¬ 

правду съ злымъ умысломъ, и Ь) о тѣхъ, которыя говорятъ 
ее по ошибкѣ. АсЗиЗіегіииз, неподлинный, ненастоящій, под¬ 

дѣльный, фальшивый, что предлагается, употребляется, отыски¬ 

вается на мѣсто настоящаго, подлиннаго, правильнаго, закон¬ 

наго,—все равно, юридичеекихъ-ли только признаковъ недоста¬ 

етъ у предмета, или и физическихъ, либо нравственныхъ, для 
того значенія, которое ему приписывается. ВиЪбііив наз то, 

чтб вкладывается, вставляется, подставляется на мѣсто чего- 

ниб. мнимо—или дѣйствительно—недостающаго, т. е. вообще 
на мѣсто того, чего нѣтъ налицо, либо для замѣщенія убыли, 

либо на мѣсто чего-ниб. нужнаго для извѣстной цѣли,—все 
равно, для обмана-ли, или пѣтъ. ЗиЗкІііісшв теперь будетъ то, 

что имѣетъ всѣ признаки выЪйШ. 8рнгіив, чжахіо', кто ро- 
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дился не отъ законнаго брака. Рпіві іевіев, атісі, гитогев; 
Гаізае ІіМегае, іаЪиІае, сгішіла; /аіяа крез, оріпіо. Гаіза гов. 
очень часто въ противон. ѵега ("истинѣ'. АйпІГегіпа зі(гші 
(печати), ,-пІп/Гегіиа сіаѵів, адикегіпив ншпішіз. ЙііЬгІйппі Іез- 
Іатетит, о чемъ можно-бы сказать и Швшп, япЬсІ. гитог, 
зиЬсИгиз еі а реіііее шкив. ЬіЬгі зиЬгйІі, по другимъ япМШ- 
сіі. (2иіпІ. 2, 4, 3. ЗиЬгШшп ѵегЬит. Йригіия Шіив. Но вм. 
ѵегеин зригіиз, Іоснз зрнгіпз надобно говорить ѵегзив виікіііиз, 
нли—пожалуй—.зиЬсШісіш?, Іосин ѵпгіаіив, и даже вм. ііііиѵ 
виЪдііив Цицеронъ обыкновенно говоритъ іпсегѣо раіге наіік 

195. РШез, іЫисш, риЫііаз, /Ыепііа, соп/Ыепііа съ отно¬ 

сящимися сюда именами прилагательными и глаголами. Рійез 
есть торговый гг нравственный кредитъ въ дѣйствительномъ 
и страдательномъ смыслѣ, т. е. во-первыхъ, такой кредитъ, ко¬ 

торый мы оказываемъ кому-ниб., а во-вторыхъ, тотъ, который 
мы получаемъ отъ кого-ниб., довѣріе, довѣренность, надеж¬ 

ность, правдивость, совѣстливость, честность, вѣрность (въ смы¬ 

слѣ сдержанія даннаго слова) Ч Вѣрность въ смыслѣ привя¬ 
занности, преданности будетъ Меіііав. Гігіисіа съ оеші. о!і)ес- 

й’ѵнв означаетъ оовгъренностъ, крѣпкую надежду на силу, 

твердость, вліяніе или на аобрюжемітелъство, сочувствіе, го¬ 

товность поддержатъ, предполагаемыя въ томъ предметѣ, 

который означенъ тѣмъ ден. оі^есѣіѵиз; безъ этого родитель¬ 

наго оно=самонадѣянность, самоувѣренность, слѣд. тоже, 

чтіі Шисіа $пі; въ судебн. смыслѣ —ручагпельство, обезпеченіе, 
залогъ. Гкіепііа будетъ качество того, кто Шеп§, слѣд. вѣра 
въ себя и бодрость, ясность духа, при которой нѣтъ мѣста 
ни малѣйшему страху; сопШемііа наз. излишняя вѣра въ себя, 

отвага, удальство, фантазерство. Затѣмъ ііііиз будетъ на¬ 

дежный. вѣрный, іісіеііз привязанный, преданный, Шепв имѣ¬ 

ющій вѣру въ себя, соиМенв самонадѣянный, отчаянный; но 
сопМеге и рѣже употребляемое въ прозѣ ініеге — Шисіаш 
іп ге соЛосаге, возлагать свои надежды на что ниб., разсчиты- 

') Вірояіво, отъ ІКЛ—. нория въ тгсіЭш, яетгіЪоѵ, піюѵс;. тощ. Но никогда Гпіев 

ве с= ре.інгіоввая віра, потому-что у Древнихъ не было никакихъ обѣтованій. 



вать на что-ниб., полагаться на что-ниб., но Шет ІгіЪиеге, 
ЬаЬгге или сіаге — имѣть довѣріе и чьи-ниб. слова, увѣренія 
считать за правду. Орргіті те опеге ой'ісіі шаіо, циагп кк 
сціогі тіЫ спт іШе (съ полнымъ довѣріемъ, вполнѣ довѣр¬ 
чиво) ') ітрозіінт ей, аЪцсеге. Сіе. Козе. Атег. 4. Ігсіез 
(торговый кредитъ) сопсісііі. ІсІ. Мапіі. 7. Ьіііегае цпат ѣа- 
Ьеге (гЛет ап! гртт аисіогііаіет роззипі. ІсІ. Пасс. 9. Ке- 
цпіиз ргоріег /ісіет (данному имъ слову), ^иат сіесіегаѣ ЬозДі, 
Сагіінщіпеігі гегШі. ІсІ. Гіп. 2, 20. Рег Шет і'аііеге. Сопѣга 
Шет (въ противность долгу и совѣсти). Ручаться честнымъ 
словомъ Гніепі івіегропеге. Гісіет ассіреге = получать (фор¬ 
мальное) удостовѣреніе, но і'ісіисіат ассіреге получить залогъ. 
N011 іііі (ЫеШаз егца рштіат йеіиіі. Сіе. І)іѵ. 10, 17. Ноз- 
ііз зирегЬат /Шисіат ѵігіит озІепІаЬаІ. Ьіѵ. 6, 23. Шсіепііа 
еві, рег щіат тадлііз ес Ьопезііз іп геЬиз тиііит ірзе апі- 
тиз іп зе /ісіисіае сегіа сит зре соііосаѵіі. Сіе. Іпѵепі. 2, 54. 
АНа саизза езі соп/гбепііае еі іетегіШіз іиае. М. Ріііі. 2, 40. 

196 и 197. Саиіиз, ргоѵісіиз, сігситзресіиз, сопзгсіегаіиз, 
сстііо, ргоѵМепііа. Саиіиз, осторожный, предусмотрительный, 

кто старается сдѣлать себя безопаснымъ отъ потерь или не¬ 
пріятностей; ргоѵісіиз, предусмотрительный, кто умѣетъ по¬ 

нять опасность и уклониться отъ нея, либо ее отстранить, 
употребить въ дѣло вѣрное средство, найти вѣрный путь къ 
цѣли, и сдѣлать вѣрнымъ для себя результатъ; сігситзресіиз, 
часто встрѣчается въ языкѣ серебрянаго вѣка, —осмотритель¬ 
ный, кто всѣ шансы, которые могутъ или должны встрѣтиться 
въ данномъ случаѣ, надлежащимъ образомъ принимаетъ въ 
расчетъ и обдумываетъ; сопзісіегаіиз, кто хорошо сообразить 
и обдумаетъ, прежде чѣмъ начать дѣло, сообразительный, раз¬ 
судительный. Изъ этихъ объясненій можно понять и соотвѣт¬ 
ственныя имена существительныя. Напримѣръ сапііо, Преду¬ 
смотрительность, осторожность, вообще поведеніе того, диі 
саѵеі; ргоѵніеиііа предвидѣвіе, предусматриваніе, Ь) забота о 

*) Опт і'ісіе чаще говорится въ смыслѣ страдательномъ =* добросовѣстно, 

вѣрно, честно. 
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будущемъ чего-ниб.. о его безопасности, пользахъ, предусмо¬ 
трительность, заботливость, с) безъ опредѣлительнаго сло¬ 
ва = Промыслъ, Лровидѣнге, въ вашемъ смыслѣ, но только ужь 
съ серебрянаго вѣка. ІШ ргорі<т ізііиз іпвідіяв (противъ кото¬ 
рыхъ они не приняли міръ в въ виду которыхъ не употреби¬ 
ли нужныхъ для своихъ цѣлей средствъ) рагиш риіапіиг саиб 
ргогідідие і'иівзе. Сіе. Козе. Атег. 40. СІаікІіпв пюсіо сігсиго- 
кресіик еі карах, шобо шеопкнііив ас ргаесерн ііііі. 8иеі. 
Сіішіі. 15. ШисІ сожіАегаіі Ьопп'пі® еже риіаѵіі, ди я ііе ге 
іиге сіееегі&п орогіегеі, аггліх поп еоиіепгіеге. Сіе. Саесіп. 
1. Яаес саиііо еі Іішіііііак ргоріег ргаевіапіет рпиіепііат 
Сшзі поп періірепйа егаі. Сіе. Ог. 2. 74. РгоѵШемйа ей, 
ре г (]ѵш Гиіплт аіщиій ѵніеіиг. 1(1 Іиѵепі. 2, 64. Леогию 
ржШенйа тшкіаѵ айішшяігаѣиг. 1(1. Іііѵіп. 1, 51. 

198. Жиіаііо. соттиіаііо, ѵісет, ѵісе, іп ѵісет, ѵісіззіт, 
тсшіѵЛо, тиіииз, тиіио, аНетиз, іпіег поз..., роІурЫопизъ 
оЦег, аІШ8, либо изъ именъ существительныхъ. МиШіо зв. 

всякое измѣненіе, перемѣна въ чемъ-ниб. или отмѣна, смѣна 
чего-ннб., соштиіаііо такая перемѣна или отмѣна, при кото¬ 

рой вмѣсто прежняго является противоположное Тому, что было 
до того, часто = переворотъ, поворотъ въ противную сторону. 

Имя существительное, отъ котораго въ языкѣ удержалось ѵісет, 

ѵісе, ѵісек, ѵісіЬпб. означаетъ 1) происходящее или уже со¬ 

вершившееся поступленіе какого-шб. предмета на извѣстное 
мѣсто, въ извѣстное положеніе и вмѣстѣ означаетъ соединен¬ 

ное съ мѣстомъ или положеніемъ состояніе, участь, обязатель¬ 

ства, 2) поступленіе или дѣйствительное либо воображаемое 
перемѣщеніе въ положеніе, состояніе другаго предмета, 3) по¬ 

ступленіе какого-ниб. предмета въ положеніе, (состояніе, усло¬ 

вія, происходящее иля происшедшее въ собственной области 
предмета, и приносящее съ собою перемѣну, переворотъ въ его 
положеніи и т. д,, перемѣна, 4) поступленіе двухъ или болѣе 
предметовъ въ такое положеніе, при которомъ дѣйствіе или 
вліяніе одного предмета всегда вызываетъ или обусловли¬ 

ваетъ соотвѣтственное дѣйствіе или вліяніе другаго предме¬ 

та, соотттте, вознагражденіе, возмездіе, дѣйствіе тпере- 
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мп,иное, взаимное, поочередное, смѣна. Ѵісійзііпсіо наз. сторо¬ 
на дѣла, отт которой происходитъ то, что ни одинъ изъ пред¬ 
метовъ извѣстнаго рода или класса либо ни одно изъ явле¬ 
ній, происходящихъ въ области одного извѣстнаго предмета, 
не продолжительно, но всегда одно переходитъ въ другое, 
а послѣднее опять въ первое, перемѣнчивость, смѣна, взаим¬ 
ная замѣна, дѣйствіе, появленіе неперемѣнное, поочередное- 
Сюда отнесемъ мы и 1) ѵісе с. "вшѣ илп съ ргоп. а(1]ее- 
ііѵ. = на мѣсто, вмѣсто, Ь) въ роли, въ качествѣ какого- 
ниб. предмета; 2) ѵісет с. §еті. либо съ ргоп. асуесі.=за, 
для, для меня... за меня... т.-е. а я стану на твое... мѣсто. Но 
не надобно употреблять неклассическаго ѵісе ѵегза, а вмѣсто 
этого надобно говорить ѵісіззіт. Это нарѣчіе противопостав¬ 
ляетъ либо положеніе какого-ниб. предмета при данныхъ об¬ 
стоятельствахъ одновременно положенію при тѣхъ же обстоя¬ 
тельствахъ другаго какого-ниб. предмета, либо разновремен¬ 
но, положенію одного и того же предмета при другихъ обстоя¬ 
тельствахъ, въ другое время, т.-е. прежде = но теперь—, но 
тогда—, но въ то время, но въ другое время напротгівъ, со- 
вегьмъ иначе, наоборотъ. Іпѵісет или іи ѵісет означаетъ про¬ 
сто однократную либо многократную смѣну какихъ-нибудь 
обстоятельствъ одного предмета на обстоятельства дрѵгія, ли¬ 
бо однократное или многократное поступленіе одного предме¬ 
та въ обстоятельства другаго, можно сказать = на міъсто, 
вмѣсто (кого-нибудь, чего-нибудь). Но если рѣчь идетъ о 
нѣсколькихъ отдѣльныхъ предметахъ, и ни сами эти предме¬ 
ты, ни ихъ обстоятельства не противоположны между собою, 
то іпѵісет зн. попереміънно, поочереди. 2) обоюдно, взаим¬ 
но. Указанія на время, а вмѣстѣ съ тѣмъ и различенія вре¬ 
мени одного отъ другаго въ этомъ словѣ нѣтъ: поступленіе 
одного на мѣсто другаго можетъ быть преемственное, тотчасъ 
пли черезъ промежутки времени, но въ смыслѣ очереди мо¬ 
жетъ быть и одновременно *). Миітіз, взаимный, и пшіио 
взаимно, означаютъ одинаковость какого-ниб. качества или дѣй- 

') Сличи иііго еі сііго § 545. 



ствія т двухъ или болѣе другъ противъ друга стоящихъ пред¬ 
метовъ. ,\Ретив, неперемѣнный, выставляетъ на видъ правиль¬ 
ное чередованье въ одномъ и томъ же дѣйствіи между двумя 
дѣйствующими предметами. Взаимность одного и того же дѣй¬ 
ствія между двумя и болѣе предметами выражается посред¬ 
ствомъ ініег поя, ініег ѵов, ініег ве, ініег ірвов; отъ шиіио 
эти выраженія отличаются тѣмъ, что въ нихъ не противопола¬ 
гаются другъ другу отдѣльныя дѣйствія каждой стороны; а въ 
імиіію эта отдѣльность выражается. Выраженія: аііег аііёгіив, | 
аііег аііегі, аііег аііегиш, а Пег аЬ аііего можно употреблять | 
только о двух?, лицахъ, которыя взаимно что-ниб, дѣлаютъ другъ І 
надъ другомъ или терпятъ другъ отъ друга. Выражается ли въ 1 

въ аііег аііегіик и проч. взаимность, это зависитъ отъ связи * 
рѣчи и отъ сказуемаго: напр. нѣтъ ея въ аііег аііегиш несаі, 

и нѣтъ необходимости принимать ее въ аііег аііегі іпѵійеі, 
Нѣтъ взаимности и въ выраженіи аііиз аііит н проч. Но подоб¬ 

ный оборотъ (роіѵріоіоп) изъ существительныхъ находится подъ 
одинаковымъ условіемъ съ аііег. Есть, напр. взаимность въ 
сіѵев сшп еіѵіЬнв рндпапі, но она не необходима въ сіѵев 
СІѴІІШ8 іпѵійепі, и нѣтъ ея въ сіѵев а сіѵіЬиз саеііішіиг. По¬ 

этому, если надобно ясно выразить взаимность, то употреб- ! 

ляется ініег поз... съ прибавкой или безъ прибавки шиіио, 

либо даже одно только послѣднее. Сошзіііі тиіаііо оріішив еві 
рогіи* роепііеийі. Сіе. РМ1. 12, 2. Ногиш айѵепіи іаніа ге- 

гит соттиіаііо еві і'аеіа, иі иовігі ргоеііит геіішіецташіі. 
Саев. Б. С. 2, 27. Йоіѵііиг аегів Ііісшв §гаіа ѵісе (наступ¬ 

леніемъ) ѵегів еі Раѵопі, Ног. Ой. 1, 4. 1. Виссезві іи ѵісет , 

ітрегіі іиі. Еіѵ. 38, 48. Ап шіііі ині песевве егіі еі шеаш еі 
аііогит ѵісет (при поступленіи въ ихъ положеніе) регіішезсеге. 

Сіе. Бош. 4. бетеіапі ігівіеш іогіинае (вс. виае) ѵісеш. 

РІіаейг, 5, 1, 6. Ь’ршіеніепі врете, вециепіі геіЫе ѵіеев. 

Оѵ. Меі. 14, 35. Біегит иосііишцие ѵісіззііиМпез. Сіе. Бе". 

2, 7. Кіѣіі еві арііив ай йеіесіаііоиет Іесіогів, циаш іетро- 

гиш ѵагіеіаіев і'ог1шіае(]ие ѵісіззііѵАтез. Сіе. Біѵ. 5, 12. Ми- л 
гит игіл сосіо Іаіеге сігситйейіі агенае ѵісе Ьііитіпе ініег- ™ 
вігаіо. Ливііп. 1, 2. Нос е§о тео і'асіо ѵаійе йеіесіог: нііііі ,м 
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епіпі іісгі роімй: атапішя: сопяігіега пипс ѵіетіт Ішш. Сіе. 
Г)іѵ. 3, 6.: здѣсь сказуемыя одинаковы: въ йеіесіог само со¬ 
бою подразумѣвается поит сопяЫсго. Тегга Яогеге, йеішіе 
іжіззіт ішггеге роіояі. Сіе. N. Б. 2, 7. Такія же условія дѣла 
выражаются, напр., въ Негі № іпадпа Іосиіия ез, Ьогііе іасея 
ѵіетіт, и Негі Ш, іюгііе едо ѵіетіт «ашіео. 8иеѵі ^ио^;ап- 
нІ8 яіпдиіа ініііа аппаіогиш Ьеііапгіі саияяа ех ііпіЬия ейисипі. 
Кеіщиі, пиі тапяегнпі, яе аі^ие Шоя аіині. Ні гигяия іпѵісет 
атю рові іп агпіія яипі: Ші гіопіі гетапеиі. Саек. В. 0.4,1. Беі'а- 
іідаіія іпѵісет іпіедгі зиссебипі. ІЬ. 7, 85. Еігизсі пшіііз іпѵісет 
саяіЬия ѵісіі ѵісіо^е8^ие іиегипі. Ьіѵ. 2,44. Санія еі, Іирив заіи- 
іапіез іпѵісет гезіііегипі:. РІіаесІг. 3, 7, з. МиІІа іпіег пое рапа 
сі тиіиа оШсіа іпіегеейині. Сіе. Віѵ. 13, 65. Отпі іетроге 
яшпгла яіисііа оШсіі птіио іпіег поя сегіаііт сопяіііегипі. ІЬій- 
10, 34. АИегпіз ІгаЬіЪия ас яахі-в. Саея. В. Сг. 7, 23. 

199. лЯезслге. ідпогаге, пезсіиз, ітсіт, іпзсііиз, іпзсіепз, 
ідпапіз, ітргшіепз, ідпогаііо, ідпогапііа, іпзсіііа, ітсіепіга, 
ітргиёепіга. Ідпогаге, отъ одного корня съ позсеге. т. е. 
дпоксеге, не знать чего-ннб.. не быть знакому съ чѣмъ-ниб., 
въ соединеніи съ вопроситт. предложеніями или съ ассия. с. 
інііп. = не знать о чемъ-ннб., не слыхать, не имѣть извѣстій, 
значитъ «не имѣть познаній объ особенныхъ, спеціальныхъ 
сторонахъ» предмета, т. е. его качествахъ, характеристиче¬ 
скихъ особенностяхъ, наклонностяхъ, примѣтахъ и нр.; но пе- 
ясіге зн. ничего не знать о—, не слыхать, то есть, «не имѣть 
ниткою понятія» о предметѣ. Слѣд. кто ідтшгаі;, тотъ не 
знаетъ, не умѣетъ вообразить, описать, вспомнить второсте¬ 
пенныхъ частностей, а кто певсіі, тотъ не знаетъ и пр. самой 
сущности предмета. Отсюда и происходитъ то, что пеясіо въ 
соединеніи съ ші'іпіііѵия зн. я профанъ въ чемъ-ниб., не по¬ 
нимаю, не знаю, не умѣю, значеніе, въ которомъ оно соеди¬ 
няется и съ нарѣчіями Іаііие, дтаесе, и съ творительнымъ па- 
дежемъ, напр. съ ШіЬия: въ первомъ случаѣ подразумѣвается 
Іоциі, а въ послѣднемъ санеге '). N011 ідпого выражаетъ рѣз- 

') Будто пезеіге зн. не знать того, что можно узнать соображеніемъ н ра¬ 

зумѣніемъ, а іциогаге зн. не знать того, чтб узнается опытомъ п наблюденіемъ, 
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ко-утвердительный смыслъ; но не говорится въ этомъ смыслѣ 
лоп левсіо, а пол зшп пезсінз. Кромѣ этого оборота певсінв 
у Цицерона нигдѣ не употребляется. Рѣдко, и въ этомъ же 
почти смыслѣ, говорится поп вит іпзсінз. Но інвсімв имѣетъ 
еще болѣе широкій смыслъ,—именно, означаетъ такого чело¬ 
вѣка, который касательно разсказываемаго событія или извѣст¬ 
наго предмета совершенный профанъ, не смыслитъ рѣшительно 
ничего. Івзсіепз относится къ інвсіив, частію какъ временное, 
минутное къ постоянному, обычному, частію какъ низшая, бо¬ 
лѣе слабая стенень одного в того же качества къ степени 
дальнѣйшей, болѣе высокой, = шоіба какъ я... не зналъ, по 
незнанію, по непониманію, ненамѣренно. Іпвсііпв въ большин¬ 
ствѣ случаевъ гов. только о предметахъ неодушевленныхъ, и 
только однажды у Цицерона зн. неумѣлый. глупый. Съ этимъ 
сличи § 83, изъ котораго легко можно объяснить и ірнагик, 

ігарегііив, ішргийепз. Только надобно замѣтить, что ітрпі- 
йеіі8 употребляется очень часто еще въ смыслѣ: не сообра¬ 
зивши нип&редъ, не обдумавши, необдуманно. Сюда относятся 
1] ітргисіепііа, отсутствіе осмотрительности и предусмотри¬ 

тельности, 2) інвсіеніій, отсутствіе умѣнья или знанія, незна¬ 

комство съ дѣломъ, незнаніе, 3) іпзсііла, неумѣлость, непрак¬ 

тичность въ обработкѣ или въ употребленіи чего-ниб. ‘), 4) щпо- 

гаііо, состояніе непониманія или незнакомства съ дѣломъ въ 
данномъ какомъ-нвб. случаѣ или передъ какимъ-ниб. предме¬ 

томъ (который означенъ родительнымъ над.;, 5) ірпогапііа а) 

постоянное неумѣніе или непониманіе, Ъ| невѣжество, непо¬ 

ниманіе дѣлавъ какомх-виб. случаѣ (означенномъ родит, над.), 
какъ и іщюгаііо, только Цицеронъ въ послѣднемъ случаѣ пред¬ 
почитаетъ щтюгаііо, но у другихъ писателей это послѣднее 
слово встрѣчается рѣдко, у Цезаря, нанр., никогда. Изъ но¬ 

съ этимъ мн'не согласны: наблюденіе и опытъ безъ соображенія н разумѣнія 

никогда не могутъ иринести никакого знанія. См. и примѣры. 

’і Три упомянутыя имена существительныя могутъ имѣть при себѣ и родит, 
надежъ. 

Цезарь говоритъ іцноганііа В. С. 3, 68 нъ такой сшізи рѣчи, гдѣ Цн- 

.перонъ, конечно, наиисалъ-бы і@вогаііо. 
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казаннаго различія между словами легко понять, почему іпзсі- 
ііа и іппогапйа чаще, нежели синонимическія іпвсіоніія и т. д , 
выражаютъ понятіе порицанія *). А&зсго йеоз СТсг. НеаиС 5, 
4, 15), говоритъ атеистъ, но 1§погаге зе Агізіійеін (у Nер. 
Агізі 1), говоритъ человѣкъ, который хорошо знаетъ о суще¬ 
ствованіи Аристида, но не знаетъ ничего объ его характерѣ 
и т. д.—Восгаіез пещтЪаІ (щетциатп іп ео йізегіит еззе роззе, 
фюеі пезсігеі. Сіе. Ог. 1, 14. ІЯезсіге потеп а1іси]'из. Лезего 
(Цііз, цио тойо... пезего, ап—, конструкціи, въ которыхъ і"пп- 
гаге никогда употребить нельзя. 8іоісі отпіпо ігазсі пезсіѵмі. 
Сіе. Ог. 3, 18. Мащге зіийіо ІлісиІІиз рЬіІозорЬіае йейііиз 
і'піі, циат, диі іііит ідпогаЪапі, мгЬіігаЬапІнг. Ій. Асай. 2, 2. 
ОЪзсига езі ііізіогіа Котапа, зі гріійет Апсі Магііі ге§із тпаі- 
геш ЬаЪепгаз, ідпогатиз раігет (какъ его звали, каковъ онъ 
былъ). Сіе. Вер. 2, 18. Кезсішнз значило-бы: «мы совсѣмъ и 
не знаемъ объ отцѣ Анка, т. е. не знаемъ, былъ ли у него 
отецъ»,—безсмыслица. 1Ѵоп зиш пезсіт ізіа іпіег еоз йізсер- 
Іагі еі йізриіагі зоіеге. Ісі. Ог. 1, 11. Месіісогит ргаесеріа йісі 
ѵеге поп роззепі, зі циае іпзсіі ітпрегіііцие рго заІиІагіЪиз тог- 
Шега сопзсгірзегіпі Ісі. Ьещ 2, 5. 8осга1ез зе ошпіит гегит 
іпзсіит (іп^еЪаС 1(1. Вги1. 85. Іпзсіепз, ітргийепз, іпзсіиз іесі 
и Іпзсіепіе те..., ітргисіепіе те..., іпзсіо те... Іасіит езі. 
Іпсиісатиз рег ітргисіепііат заере ѵегзиз. 1(1. Ог. 56. Апі- 
тасІѵегіеЪаі Ератінопйаз Іоіит ехегеііиш ргоріег ргаеіогиш 
іпзсівпііат ЪеШ регііигит. Нер. Ер. 7. ВагЬагогит (^еп. 
зиЬ].) іпзсіііа. Сіе. Віѵ. 9, 3. Саиззагит гдшгаііо іп ге поѵа 
шігаііопет іасіі: ежіет ірпогаііо зі іп геЬиз изііаііз езі, поп 
тігапшг. Ій. Віѵіп. 2, 22. {^иогит ргіта аеіаз ргоріег Ьиті- 
Іііаіені еі оіізсигііаіет іп ірпогайопе ѵегзаіиг. Ій. Ой'. 2, 13. 
Ідпогапіга Іосі. Саез. В. С. 3, 68 и ідпогапііае Іесіогит осснг- 
гаш. Кер. Реі. 1. Еггогет еі Іетегііаіет еі ідпогапііат Ф 
оріпаііопет а заріепііа гешоѵеЪаІ. Сіе. Асай. 1, 11. 

200. Асиіт, регзрісах, задах, агдиіиз, зиЫіІіз. АсиШз, имѣ¬ 
ющій острый конецъ, переносится и на умъ=зорко проника- 

') Обь укоминутыхъ именахъ существ, сличи Герцот къ Саез. В. О. 3, 9. 

Маднта къ Сіе. Кіи. 1, 14, Зейфферта къ Сіе. Ьаеі. 19, § 70. 

16 
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ющій къ находящіеся передъ нямъ предметы и гак. обр. п- 
дяпій истину, — съ острымъ взглядомъ, проницательный, остро¬ 
умныйострый. Регврісах, съ яснымъ взглядомъ, легко прони¬ 
кающій въ тайное, скрытое, валах, взятое съ гончихъ собакъ, 
легко что-ниб. угадывающій, предчувствующій, вообще смѣтли¬ 
вый, зоркій, дальновидный, отъ одного корня съ ргаеваціге. 
8иЬіійв, тонкій, т. <*. умѣющій вѣрно, тонко различать по* 
дробности и отдѣлять ложное, негодное, неважное. Агриіод 
отъ агщіеге, только въ дѣйствительномъ значеніи, поражающій, 

увлекающій особенною проницательностью, остроуміемъ, изо¬ 

брѣтательностью, хитростью. Ношо ѵаітіе еві асиіив еі тиі- 
іит ргоѵібем. Сіе. Біѵ. 6, 6. Раігет поѵівіі, циат віі рвг- 

врісах. Тегеиі. Роввиш еншиегаге, ^ипе віі ін іщигів апішап- 

Ііит еі чиаш воііегв тЫИщие йевегірііо рагііиіи. Сіе. N. 

Б. 2, 47. ЗиЫіІів (Іейпіііо, виЫ. огаііо. Сіе. Саіопе диІ8 рга- 

ѵіог іп Іаийагкіо? асегѣіог іп ѵіІирегашіоѴ ін веиіеиііів агди- 
ііог? іп (Іосешіо еіІІБвегеш^ие виЬШіог? І(і. Вгиі. 17. 

201. Віиііш, зіоШт, іпвіріепв, зЫріЛиз, кеЪез, іперіт, аЬ- 

зигйт, іпзиізиз, /Ыит. 8іи1іив, противон. къ варіенв, глупый, 

безъ толку въ сужденіяхъ и поступкахъ. По смыслу почти не 
отличается отъ него іпвіріепв, недалекій, недальняго ума, не 
имѣющій качествъ варіепіів. Зіоіійив, протавоп. къ рпніепз, 

безразсудный, одурѣлый, отъ большихъ претензій или отъ не¬ 

основательной вѣры въ свои силы и въ свой умъ. Віирітіш, 

отъ віиреге, оцгьжнѣлый, одурѣлый, кто предъ такими явле¬ 

ніями віиреі (т. е. не знаетъ, какъ на нпхъ смотрѣть, что 
съ ними дѣлать), въ которыхъ на то нѣтъ совершенно никакой 
причины. Неііев, тутумный, тупой, не имѣющій проница¬ 

тельности ума въ данномъ случаѣ для пониманія дѣла. Іперіив, 

не идущій къ дѣлу, негодный, оітото^, кто-либо что какъ самъ 
или само по себѣ, такъ и по особеннымъ условіямъ мѣста иди 
времени или по другимъ обстоятельствамъ противоречитъ цѣли, 

какъ объясняетъ самъ Цицеронъ Ог. 2, 4, 17. АЬвшчІив '), 

’) По ДёОерле&ну огь ваг(1аге=ш1еШееге, приводимаго ивъ Нэпіи у Фест», 

и произошло, ио его мнѣнію, такъ же, какъ іішиівиа отъ ааіаиа. іиыиПаге отъ 
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нескладный, безвкусный, нелттт, чтб или тмо въ себѣ яйкяіь 
чает; противорѣчіе, или, по крайней мѣрѣ, протшорѣчитъ 
тому, чего требуютъ умъ и вкусъ; Ь) въ рѣчи объ умствен¬ 
ныхъ способностяхъ—впрочемъ это бываетъ рѣдко, = неспо¬ 

собный. Iл8ііIяме, отъ заі, безвкусный, безтолковый, нелѣпый, 

лишенный проницательности и смысла для угадыванія того, что 
правильно или прилично, Каішіз, безсмысленный, одурѣлый. 

усиленное зіиііиз. 8іиШ зшшів, циі позшеі ірзоз сит Сіойіо 
сопіеіге ѵійеапшг. Сіе. МП. 8. Сіпй езі іигріиз, циат зарі- 
епіів ѵііат ех ітіріепііит зегтопе решіеге? И. Кіо. 2, 15. 
Сопзиі агтаіоз раиііізрег сопііпиіі, иі віоІМат ййисіат іюзіі 
аирегеі. Ілѵ. 34, 46. Еоругиз вІирісРит еззе 8осгаіет сііхіг. 
Сіе. 1'аі. 5. (^иіЬизііат іп ге§іотЪиз ЪёЬеііога зипі Іштігшт 
шреша ргоріег соеіі ріепіогет паіигат. 1(1. N. Б. 2, 6. С^иі 
аиі Іетриз циій розіиіеі, поп ѵіііеѣ, аиі ріига ккрпіиг аиі зе 
озіепіаі аиг еогит, грііЬизсиш езі, ѵеі Йі°щі1а1із ѵеі соттойі 
гаііоиет поп ІіаЬеІ, аиі йепіцие ін аіігріо §еиеге аиі іпсопсішіин 
аиі тиііиз езі, із іперіиз (Іісііиг. 1x1. Ог. 2,4. (^икі Іат иЬзгіг- 

Аит, <ріат йеіесіагі тиШв іиапіЬиз геЬиз, апіпіо аиіет ион 
Йеіесіагі. И. Ьаеі. 14. Іпцешит 8етргопіае Ііаий аЪзжйгт: 

роззе ѵегзиз Іасеге, ^осит тоѵеге, зегтопе иіі ѵеі тосіезіо 
ѵеі юоШ, ргосасі. 8а11. Саі. 25. Ти тіЫ ѵійегів ЕрісЬапш 
асиіі пес іпзиізі Ьотіиіз зепіепііат зеуиі. Сіе. Тазе. 1, 8. Бі 
Іе регйиіііі іітіпѵе: ііа пои то (Іо ие^иат еі ітргоЬиз, зей 
іаіт& еі ашепз ез. 1(1. Бе,]. 7. 

202. Ашепз, йетепз, ехсогв, ѵесогв, іпзапиз, ѵезттз, йёіі- 

гт, тепіе аііепаіт. Какъ аѵіиз наз. тотъ, кто находится на 
тропинкѣ, идущей въ сторонѣ отъ дороги, а сіеѵіиз только 
тотъ, кто сходитъ съ обыкновенной настоящей дороги и ищетъ 
окольной дороги, такъ и ашепз зн. безумный, сумасшедшій,— 

ьаііаге. Зенффертъ къ Ьаеі. стр. 328 желалъ бы понимать это слово въ смы¬ 

слѣ ішітіііиа, суда наир, ио аЬвигсІе сааеге. Сіе. Тиьс. 2, 4 = сапеге, д.ио<1 

аЬ аигІЬив аЫіоггеаі, в ири этомъ указываетъ на синонимическій оборотъ, 

ѵок аЪйопІа еі аЬаоиа. Сіе. Ог. 3, II. А Курціусъ Еіутоі. I, стр. 321 под¬ 

водитъ это слово йодъ одинъ корень въ аврічЕ,, оирі^иѵ, аизштиа. Ни одно, 

словоироиаводство не убѣдительно. 

16* 
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КТО потерялъ разсудокъ, здравый смыслъ, по (іеіпепв бвзсмысГ 

■и 
■ІЗСМЫС* л| 

лв««мй, идущій наперекоръ здравому смыслу, кто отступаетъ 
мв отступилъ отъ того, чтй основательно и разумно. Ехсогз ')> 

безмозглый, безсмыс.генный, кто потерялъ вкусъ или смыслъ для 
разумнаго, справедливаго; ѵегогв, полоумный, сумазбродь, кто 
рванулся ума. Іпзатіз, съ нездоровой головой, слабоумный, 

1Л сумасшедшій] ѵезаписумасшедшій, помѣшанный. І)е!іпіз '), 
слабоумный, на первомъ плавѣ упадокъ умственныхъ силъ. Въ 

смыслѣ помѣшанный съ медицинской точки зрѣнія точныя вы¬ 

раженія будутъ: шепіе аііепаіа, шепіе аііеііяіпв; впрочемъ в 
ііетеиз, івзаниз, ѵевапик и (ІеІігиБ употреблялись въ патоло¬ 

гическомъ значеніи. Ріібііагеі, сгегіо, Іюто апгеп(І88Ішш аЦие 
іи ошпіЬиз ргаесерз еі гіеѵіігс э). Сіе. РЬіІ. б, 1В. Атепіев 
герепііішз іеггог ге^іоз іееіі. Ьіѵ. 32, 12. Іи ігашрііііо іеш- 

резіаіет оріаге дешпііз ез*. Сіе. ОС 1, 24. То ірзе раиі- 

Іо апіе зшппюз ѵігов (Іевірего, беіігаге, йепгепЬе&А) еБее біее- 

Ъп8. Сіе. іЬі(]. 34, ІІІе Огаесиз диісі шігиш, зі ша^піинНие 
іігвогіб а сопзіапйа аЦие а шепіе аідие а зе ірзо іІізееззіР 
Чаа регінгбаііопе анііпі цше, Банне цинги еззеі, ІішеЬаІ, не 
еѵеюігепі, еа йетеп$ еѵеиіига еззе ДісеЪаІ. И. Ьіѵіп. 2, 55. 

Нос циі поп ѵціеі, ехсогз езі. 1(1. РЬіІ. 5, 2. Ѵесогз сіе Ігі- 

ЬипаН гіесиггіі. Ьіѵ. 4, 50. Ош піГесіі зипі, гтапоз арреііагі 
песвБзе езС Сіе. Тике. 3, 4. Іпвстае тооіез. Сіе. Іпваш Іге- 

рійаііо. Ьіѵ. бігісііз ^Іабііз сигеи іп ІюБІегп Іепнгіиг: ошиіа 
іга пііИіагіз ргоре ѵевапо ініреіи в#іі. Ьіѵ. 19, 13. Ѵевапт 
роёіа. Ног. НаппіЬаІ гезрошііззе іегіиг ітшкоз зе сШігоз зе- 

пез ѵнііззе, вей циі ніа^із, циаш РЬоггпіо гіеіігагеі, иеіпіпет. 
Сіе. От. 2, 18. 

I 
і 

і 

") Аналогія въ ехапітіе, ехзап^піз. 

*) Вѣроятно, отъ Ига, взрытия земля, полоса между двумя бороздами (виісі), 

въ которую послѣ дѣйствій Йегаге и іеПіаге сѣялось сѣмя, слѣд. = ОТКЛОНЯ¬ 
ЮЩІЙСЯ ОТЪ ]ІГ8. 

*) Реѵіий, судя но связи съ ргаесерв и но аѵіив, употребляется в мотафо- 

рнтески. Всю фразу какъ показыпяетъ сгеЛо, надобно понимать въ смыслѣ 
ироническомъ. Сл. Яейфферта, Іліеі. стр. 525. 

■*) Употребленіе ппряду съ такими словами, какъ йсвіреге, сісіігаге. а въ слѣ¬ 

дующей днтатѣ ЛІзсеЛеге а тепіе, показываетъ правильность нашего обълепе- 

вія слова ііетева. 
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203. Вигог, гаЬіез, атепііа, Летепііа, ѵесогЛіа, іпзапіа. іе~ 

Іігаііо, ѵезапіа. Кигог наз. такое состояніе духа у человѣка, 

прн которомъ разсудокъ н разулъ потеряли свою сиу, а между 
тЬмъ низшія умственныя способности, способность представ¬ 

лять образы, воображеніе, фантазія, способность желать, рѣ¬ 

шаться возбуждены до напряженной, усиленной дѣятельности 
и до соотвѣтственныхъ такому состоянію проявленій въ сло¬ 

вахъ и поступкахъ, экзальтація, восторгъ, изступленіе, бѣ¬ 

шенство, ярость, иаѵі«. КаЫез, собств. собачье бѣшенство, 
потомъ говорится н о человѣкѣ, для того чтобы еще сальнѣе 
выразить жестокость бѣшенства и ярости, чѣмъ выражаетъ ото 
і'пгог. Остальныя слова легко объяснить ивъ § 202. Кеде* І)е- 

тосгіШ8 еіпе (итоге чиетцішт роёіат терпит езве роязе. 

Сіе, Оіѵіп. 1, 37. Іга (итог Ъгеѵіз еяі, 8еп. НеспЬат ріііапі 
ргоріег апіті асегЬіЫсш дііапсіаш еі гаігеві Ппві іи сапеш 
ебзе сопѵегзат. М. Тивс. 3, 26. 

204. Вспиз, ргоЪш, ргвіия, копЫиз, гесіив, етепгіаіиз, 

ѵегиз, ѵегі зітіШ, ргоЪаЫІіз, ѵегах, ріи$, заест, запсіиз, еасго- 

яапсіив, геіідшиз, Ъепе, ргоЬе, гесЬе, гйе, ѵеге, пего, запск, 

риге, тегііо, Ьопгт. Ъот, Нопезіит, Ьогтіаз, ѵсгит. іѵгііаз. 

Воииз, хорошій, означаетъ нравственную, физическую плв дру¬ 

гую какую-ннб. исправность, нормальность, совершенство, со¬ 

отвѣтствующія данной мѣрюь или цѣли '). Но Ьоішш ив. пе 
нравственно-доброе въ тѣсномъ смыслѣ, но благо, польза, счастіе 
или имѣніе, достояніе, т.-е. собственность ветереевкя, полез¬ 

ная, выгодная, только пе^ртегішт, но ріпг Ьон.ч.=блам, 

добро, упитреблястсн какъ въ нравственномъ, такъ н въ матері¬ 

альномъ смыслѣ н так. обр. дѣлается синонимомъ съ ІогЬшіае, 
гея ѣашіііагів, ргяегііа. Ргоішб паз. то, въ ѵеыъ пѣтъ никакого 
недостатка, порока нлп фальшивой примѣси, слѣд., смотря по 
тому, физическую ди сторону надобво означить, шн праястазн- 

иую, — выдержшатцш пробу, неноддгыъный, настоящій, ис- 

*) Ес« не уаізано на ограничен!': въ употребленіи «о», то, значит*, ■«- 

ва врндагат., о которыхъ говори тел въ параграфахъ, упограбмютсл одина¬ 

ково о лицахъ а вещахъ. 
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прочный, крѣпкій, способный, бодрый, храбрый, честный. 
Ливіиз, отъ |ііе, какъ гоііизіиз отъ гоЬиг, прежде всего наз. то, 
что основывается на правѣ, законѣ, правомѣрный, законный, 
2) въ нравственномъ смыслѣ, справедливый, 3) то, чти не. ни¬ 
же, не хуже противъ мѣры того, чѣмъ оно называется, над¬ 
лежащій, совершенный, исправный. Нопезіиз, отъ Іюног, какъ 
зсеіезіия отъ зсеіив, что въ чести и уваженіи, приноситъ, дѣ¬ 

лаетъ честь, заслуживаетъ, имѣетъ къ себѣ уваженіе, 2) нрав¬ 

ственно-хорошій, а отсюда Ьоиезіипі нравственно-прекрасное, 
нравств.-доброе (нравственная красота, нравственное север- 

щнство). ЙесШз, рагііс. отъ ггкеге, то, направленіе чего (гори¬ 

зонтально или вертикально) прямо, 2) что совершается по 
опредѣленнымъ правиламъ и законамъ, 3) что сообразно съ 
требованіями разума и законовъ нравственности: прямой, пра¬ 

вильный, приличный, справедливый, хорошій. Во второмъ и 
третьемъ значеніяхъ это слово не употребляется о лицахъ; точ¬ 

но такъ же, если брать въ образецъ языкъ Цицерона, не го¬ 

ворится о лицахъ и етешіаіиз, свободный отъ недостатковъ,— 

и отъ ргоЬиз отличается только тѣмъ, что въ послѣднемъ глав¬ 

ный оттѣнокъ—отсутствіе недостатковъ, а въ ешешіаѣик—про¬ 

исшедшее удамніе ихъ. Ѵегиз есть либо качество рѣчей ши 
мыслей, и въ такомъ случаѣ зн. а) истинный, основанный ш 
дѣйствительности, на фактахъ, Ь) соотвѣтствующій мысли, 

цѣли, правильный, дѣльный, основательный, либо 2) оно есть 
качество вещи, существа, и въ так. случаѣ выражаетъ то, что 
существо соотвѣтствуетъ своей идеѣ или нормально, слѣд. 

подлинно, совершенно оъ полномъ смыслѣ слова, есть та, чѣмъ 
долонт быть по составленному объ немъ понятію '). Отсюда 
ѵегціп зн. истина, правда, т.-е. то, что носитъ на себѣ харак¬ 

теръ, имѣетъ всѣ признаки истины, вѣрности. Ѵегі зішііів 
и ргоѣіііііііз, вѣроятный, гов. только о предметахъ неодушев¬ 

ленныхъ, и различаются между собою тѣмъ, что въ первомъ 
главный оттѣнокъ--присутствіе налицо признаковъ истины, а 

') Слѣд. ѵсгиь аюісив зи. больше, чѣмъ Ьоиив или ргоішв аіпісиа. Ѵепіз 

ашісиб удовлетворяетъ идеѣ дружбы, Вопив а. личному взгляду, ргоішв а- 

старается не измѣнить ни въ чемъ дружбѣ. 
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въ пос.тЬянемъ—личное убѣжденіе въ присутствіи налицо всѣхъ 
существенныхъ признаковъ истины. Ѵегах истинный, правди¬ 
вый, выражающій, содержащій въ себѣ истину либо любящій 
ее. Ріпя есть качество того, кто свято сохраняетъ и выпол¬ 
няетъ обязанности почтенія и любви къ богамъ, отечеству, роди¬ 
телямъ, братьямъ и сестрамъ, друзьямъ, роднымъ, а въ рѣчи о 
предметахъ неодушевленныхъ наз. то, въ чемъ выражается 
вѣрное соблюденіе тѣхъ обязанностей- Засег. сродное съ іу.ос,, 
яуѵб?, изъятый изъ употребленія людскаго и посвященный 
богамъ, а) священный, Ь» проклятый, т.-е. посвященный под¬ 
земнымъ богамъ. Запсіиз, отъ «апсю и отъ того же корня, 
какъ и засег, священный, т.-е. закономъ формально объявлен¬ 
ный неприкосновеннымъ, ненарушимымъ. а потомъ 2) кто или что 
соблюдаетъ законъ и благочестивые обычаи какъ святыню, слѣд. 
совѣстливо. Ке1і§іо$из наз. то, что должно быть соблюдаемо 
чтимо съ щекотливою, тонкою добросовѣстностью, съ благоговѣ¬ 

ніемъ. и Ъ ? тотъ, у кого есть эта щекотливая, тонкая добросовѣст¬ 

ность, благоговѣніе. Засгозапсішв наз. то, за нарушеніе, оскорбле¬ 
ніе чего назначена смертная казнь.—Имена существительныя: 
Ьопііаз, ргоЬііаз, іизШіа, Ьопезіа*. ѵегііаз, ріеіаз означаютъ ка¬ 

чества, свойства либо характеръ того кто Ьошз и т. д. Изъ этого 
выходитъ, что «говорить истину, правду» можно сказать только 
ѵепіт (Іісеге, ѵега гіісеге, теге «іісеге. потому что это выра¬ 

женіе значить: «говорить что-ннб. такое, что носитъ на себѣ 
признаки истины іговорить согласно съ требованіями истинно¬ 

сти)», а не «что-ниб. такое, что есть только признакъ, дока¬ 

зательство истинности.» Но можетъ ѵегііак, на основаніи предъ- 

идущаго, означать и признаки> подлинности и очень часто ~ 

подлинность, но іп аЬзігасіо; а іи сопсгеіо тутъ будетъ сев. Аи- 

<1іѵі заере Ьопгт роёіат петтет 8Іпе іпПаттаііопе аттогит 
ехівіеге ровае. Сіе. Ог. 2, 46. Коп е$і ѵігі Ьопі еггаге еі (Шщеге 
і(1, (]ио<1 рег ке поп *іі гШщешІит. М. Ье^-. 1,18. Ігі агуепТит 
ргоітт поп е88е циае.^оге.ч гепипііаѵепті. Ілѵ. 34, 2. О агіі- 
Гісет ргоіщт. Тег. РЬогш. 2, 1, 29. ЕЙІсіеПи', иі ргоЫ, иі 
Ьеие тогаіі, иі Ъоні ѵігі е8ее ѵісіеапіиг. Сіе. Ог. 2, 43. ^изіа 
ихог законная жена. Агікіібев іизіиз. іітіт ехегсііия. іизбит 
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ііег і дневной переходъ), різіа асіев (правильное, настоящее 
построеніе войска къ сраженію). Лопсзіив Ьогпо еі поЪШв. 

Нопевіѵ Іосо наш». Лопезіа сашва. Лопевіа ѵііа. Нопезігт Ш 
іпіеііірітив, диогі Ые еві;, и( сіеігасіа отні иііІіЧаіе зіне иііів 
ргаетііб ігисііЬивѵе рег ве ірвит роввіі ,щге Іашіагі. Сіе. Ь'іп. 

2, 14. Весіа (вс. ѵіа) рег^о іп ехіііиш. Сіе. Саі. 1, 9. Отпев 
(асііо диоііапі вепви, дине віні іп агШтз ас гаілопіЪив гесШ 
ас ргяѵе, іЦіінІісаЩ. Ісі. Ог. 3, 50. Іпіегекке орогіеі, иі іпіег 
гесіит е( ргаѵшп, віе іпіег ѵегпт еі І'аівиш. Ісі. Асаіі. 2, 11. 

Лмепйаіі нюгев. Етеийаіи Іосиііо. Сіе. Ѵега а і'аівів іпіег- 

повсеге, несетеге. Наес отпіа ѵега, гесіа, йеЪііа риіапіев 

іасіипі іп сіоіоге (чтобы заглушить въ себѣ чувство боли). Сіе, 

Тивс. 3, 27. Ѵега атіеіііа. Ѵегив ас іоплапив Меіеііив. Сіе. 

Ііогшіепіі ѵіва оссиггипі гегасіа. Ісі. Іііѵіп. 1. 29. Іргзі р.чігіае 

сопсіисіі рж сіѵев ЬаЬеге іп раігіаш. Ісі. ОН. 3, 23. 8агіа 

іесіа аесііиш шегагит Іосогип^ие соштипішп іиегі. Ісі Віѵ. 

13, 1]. ^епаіогев тпсіі еі геііджі Ісі. Атег. 15. ѴісІеЬаі 

еогиш ѵіііав ві^пів еі ІаЬиІів геіегіав заегіз еі геіідіозіз. И. 

Ьер. 3,13. ТгіЬипі рІеЬів ровіиіані, иі засгозапсіі ЬаЪеапІиг, 

диіЬив ірві сіі педие тегі педие капсіі випі. Ыѵ. 3, 19. 

Значеніе выше нечисленныхъ нарѣчій легко і—;; Ѵообрв 

зить по значенію ихъ первообразныхъ именъ ирі „ „„ѵ,,. 

только въ частности надобно замѣтитъ, что Ьепе въ соедине¬ 

ніи съ именами прилагательными или съ другими нарѣчіями — 

рѣшжмлъно, весьма. РгоЬе исправно, мастерски, отлично, пре¬ 

красно; ^ивіе правильно, |ше справедливо, законно, т.-е. на 

законномъ основаніи или безъ нарушенія какого-ниб. правила или 

закона; иіегііо по заслугѣ, въ дѣйствительномъ и страдатель¬ 

номъ смыслѣ, т.-е. по выслугѣ и по услугамъ, слѣд. по праву, 

законно; гесіе а) нрямо, горизонтально либо вертикально, Ь) 

правильно, кит слѣдуетъ, с) по важнымъ причинамъ; гііе 

съ должными обрядами и гаданіями, наблюденіями, сообразно 

гаданіямъ, наблюденіямъ, на основаніи принятыхъ обыча¬ 

евъ, пріемовъ, но общепринятому; ѵеге сообразно съ йети- 

роб и дѣйствительнымъ положеніемъ вещей и обстоятельствъ, 

сообразно съ истиной, точно, вѣрно, на основаніи истины, 



я въ этомъ смыслѣ часто еще = по всякому праву; ѵего ск. 
§ 560. Вепе іасія, гщосі те ай]иѵм8. Сіе. Гіп. 3, 4. Вепе шапе 
Ьаес зегірві. М. ЛИ. 4, 9. Ай Атапшп екегсііит аййихі 
ваіів ргоЪе огпаіит аихіНіз. Ій. Віѵ. 2, 10. Тиі аітіііа рго- 
Ье. Тег. Неаиі. 5, 3, 19. РгоЪе асіге, тетіпівйе. Сіе. Ме- 
Іііші рагеге апітив ѵиіі, піеі ?изіе еі Іе&йіте ітрегапіі. ІЙ. 
ОО. 1, 4. РІассия еі Ротрііпиз ргаеіогез тег Но ас уиге Іаи- 
йапіиг. Ы. Саі. 3, 6. АИае аіоті гесіе, аііае оЫщие Гегипшг. 
Сіе. ГІп. 1, 6. Тиас ІіЙегае гесіе зрегаге уиЪепі. Ій. АЙ. 13, 
7. Весіе 8е сотлййеге аіісиі. Сае8. В. С. 1, 75. СопзиІ 
васгійсіит гііе регреігаѵіі. Ьіѵ. 44, 37. АйЫЬеаІиг ргііпит 
(Ііѵіпагиш Ьшпаііапшщие гегит всіепііа, риае роіезС арреНагі 
гііе яаріепііа. Сіе. Гіи. 2, 12. Йиііит Саіійиш е1е§апіІ88Ітит 
роёіат позігат іиіівве аеіаіет ѵеге ѵійеог сопіепйеге. Кер. 
АН. 12. Арріив йіхіі 8е йосишепіо іиіигиш, иігит арреііаііо 
ояіеійаіа іапішп іпапіЪиз ІіНегіз, ап ѵеге йаіа зіі. Ьіѵ. 3, 56. 

205. Маіиз, щтіиз, ітргоЪиз, таШгозиз, таіідпиз, таіе- 
Іісиз, ргаѵиз, пеуиат, регйііиз, сІерегсШиз, соггиріт, регѵегтз, 
Нергатіиз, іпйисіт, рерг, йеіегіог. Маіиз, худой, плохой, не¬ 

годный, злой, смотря по тому, въ физическомъ, или нравствен¬ 

номъ смыслѣ надобно выразить противное понятію Ьоішз; точ¬ 
но такъ же и іпаіит несчастіе, бѣда, вредъ, зло; но въ нрав¬ 

ственномъ смыслѣ, постыдная, позорная вещь, позоръ, гнус¬ 
ность будетъ (игре, іигрііийо. и шіргоЬиа будутъ 
антитезы къ різіиз и ргоігаз, но въ классической прозѣ упо¬ 

требляются особ, въ нравственномъ смыслѣ, первое— неспра¬ 

ведливый, а послѣднее — безчестный, нравственно-негодный, 
злодѣй. Маііііоыін зн. пропитанный злостью и плутнями 
(злобный мошенникъ), шаіщтшз, всегда готовый сдѣлать вредъ 
или убытокъ другому въ чемъ-нибудь, поэтому и есть синонимъ 
съ іиѵійиз, шаіеѵоіиз и Ь) съ рагсиз, скряга, елтитмъ ску¬ 

пай ')• Но между тѣмъ какъ таііцнив только желаетъ, чтобы 
случился кому ниб вредъ, шаІШозиз будетъ уже тотъ, кто злые 

*) Къ ши 1 іш относится гакъ же, какъ Ьешзииа къ Ъошы, во у Цицерона не 

встрѣчается. 



умыслы противъ другаго старается осуществить на дѣлѣ-, ц 
если, не говоря о намѣреніяхъ, надобно выразитъ только то, 
что лицо тсщ/тетъ худо, то оно называется піаІеЯсия. Ргя- 
ѵпв есть антитеза къ гесіт в поэтому означаетъ прежде все- 
го то, что по свое# формѣ против гірѣчитъ математической либо 
эстетической правильности, а потомъ гон. и о характерѣ, я< 
ступкахъ, и выражаетъ, что они совсѣмъ не таковы, какъ тре- 
бѵетъ благоразуміе и нравственность, безобразны, уродливы, 
въ логическомъ либо нравственномъ отношеніи. И регѵегяи^ 
ян. безобразный, уродливый, — но безобразіе и уродливость здѣсь 
вдута наперекоръ тому, чтб естественно либо разумно,—какое- 
ниб. заблужденіе ума, либо пятно нравственное. Ііергаѵаіиззн. 

обратившійся въ ргяѵии и сохраняетъ значеніе причастія: сличи § 

206, и еще о регйііия. оерегсііѣик, шбисѣив, Кепиат, въ класси¬ 

ческой прозѣ гов. только о лицахъ, негодный, ни на что т- 

нужный, ничего нестоящій субъектъ, есть антитеза къ Іюню 
ігпрі. ргоЬиз, Ьепе шогаіш.—Ре,)Ог ‘), кто хуже, негоднѣе, 

злѣе другаго, уже и съ своей стороны худаго, негоднаго, злаго: 

/Іеіегіог г1, кто ниже по достоинству, хуже, чѣмъ былъ прежде, 
когда имѣлъ цѣну, былъ хорошъ, либо хуже другаго, который 
имѣетъ цѣну, хорошъ, Маіиз яиіог. іпоріа гІерегсШиз, шесЗісі- 
маш соеріі Сасеге. РЬаебг. 1,14, 1. Ііоіог таіит гржіет евѣ, 

вей аііа ре,руга. Сіе. Тивс. 2, 6. 8о1еМ ІіЬегІі пщшт еі 
ітргоЪі іп раігопшп виині сиірат сопі’егге. Сіе. Атег. 45. 

Нос ееіапбі ценив Ьотіш еві ѵегяиіі, аяіиіі, І’аііасіе, таіы 
ііовг, ѵеіегаіогів, ѵаі'гі. Сіе. ОН’ 3, 13. МаШіова рігів іліег- 

ргеМіо. ТЫ(1. 1, 10. Сіопувіив іп геЬив цегепгПк ѵіг егаі 
асег еі іініияігіиа, ііеш -іатеп таіе/ісин. Ісі, Тизс. 5, 20. 

Маіідм іпбопіеш (Іергішіі вивріеіо. РЬаейг. 3, К), 36. Ош- 

пеб іасііо циобаш венки, диае біпі іп агііЬив ас гаІіопіЬш 
гесіа ас ргаѵа, буибісапі. Сіе. Ог. 3, 50. Регѵепа наріепіш. 

1(1. Мог. 36. ТЬеорІігавІив аисіог Ііаисі (Іеіегіог еяі.Ій. Рее. 2,6. 

’) Рфг, ренегате, реевіпшв, реьеиіаа (— реаШепІіа), ревіів, ревіііеиііа веі 

происходятъ отъ корил, который находится въ основѣ и нѣы. Ъове (слав, біьеъ?) 

*) Ьеіегіог образовалось изъ <1е точно такъ-же, какъ ехіег изъ ех, шіегіог 
нвъ івіег. тирюосс ивъ кері р/ткзтиі изъ регь. 
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206. Согптрегр. ѵіііаге, аЛиІІетге, сісртѵагг, регскге, 
ргкчит Лиге, іп—, асШисеге, И—, реі—, аШсегв. соггирЫо, 
мггирЫа. ШесеМга. Причинитъ упадокъ, привести въ упа- 
Оокъ значитъ или то, что происходитъ г/худтете, порча хоро¬ 
шихъ физическихъ либо нравственныхъ качествъ предмета, 
или еще сильнѣе, что вмѣстѣ съ тѣмъ совершается физическое 
либо нравственное разрушеніе, сокрушеніе, уничтоженіе пред¬ 
мета. Еъ первой категоріи относится 1) особ, соггшпреге, 
й'іафбе!риѵ,-= посредствомъ произведенной внутренней, суще¬ 
ственной перемены въ качествахъ, характерѣ предмета, сдѣ¬ 
лать его хуже, настроитъ на худое, между прочимъ, подку¬ 
питъ, а еще часто сдѣлать негоднымъ, испортить и т. д., 
рѣдко =■ разрушитъ, истребить, уничтожитъ', 2) ѵіііаге, во¬ 
обще дѣлать такъ, чтобы въ какомъ-ниб. предметѣ явился ка- 
кой-ниб. ѵіііиш, портить, поддѣлывать-, о) асіиііегаге, поддіъ- 
лать, испортитъ разными хитростями-, -і) ііергаѵаге, сдѣ¬ 
лать такъ, чтобы какой-ниб. предметъ изъ гесіик, Ьонпй сдѣ¬ 
лался і'гаѵий, о которомъ см. § 205. Ко второй категоріи от¬ 

носятся 1) регсіеге и 2) неупотребительное у Цицерона, Це¬ 
заря и Ливія резашн баге, какой-ниб. предметъ физически или 
нравственно сокрушить, погубить, уничтожить; 3) регѵеѵіеге, 
что-ниб. стоявшее опрокинуть, повалитъ, я—смотря потому, 

чѣмъ кончилось паденіе, опрокинутіе—разорить до основанія, 

разрушить, уничтожить. Согшрііо зн. упадокъ, порча, перемѣ¬ 

на къ худшему, въ дѣйств. и страд, смыслѣ; соггиріеін, то, 

чтЬ производить перемѣну къ худшему, а потомъ развращеніе, 

обольщеніе; ШесеЪга, средство увлеченія, соблазна, развраще¬ 
нія, обольщенія. Въ понятіи: увлекать а) подстрекать, соблаз¬ 

нятъ на злое, дурное, сходятся іііісеге и реііісеге, Ъ\ — убіъж- 

оать, склонять, въ смыслѣ безразличномъ или къ чему-нибудь 
хорошему, будетъ аНісеѵе. Въ такомъ же родѣ шМисеге, см. 

§ 528, вообще приводить къ чему-виб., доводить до чего-ниб., 

все равно, хорошаго, или худаго; но іпйнсеге, насколько оно 
относится сюда, обыкновенно зн. впутывать, вовлекать, вво¬ 

дить въ непріятности, въ обманъ, въ нехорошее дѣло иди поло¬ 

женіе. Ьаіегов еі согіа, не щні ас Іарнііішв сопитрапіиг, 
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севІопіЬив сотйе#ішЬиг. С&е$. В. С. 2, 10» Вгигпепіл цио<1 
зиЬікі роіиепші, аѵехегигП: геііцѵат Лиіпіпе ак}ие іпсешііо 
еотрегипі. Сяев. В. Ѳ. 7, 55. Вюгаеііоп гораі.и Агіахегжй 
Ер&гшпоіиіапі ресішіа соггитрепЛит вивсерегаі. Кор. Ьрапі. 
4. Ьійеган і'яІ$ав евве е( а всгіЬа ѵііШаз зцпішткріе агіиііегі- 
ііііш ѵиісг*» іи герія йгешеЬанІ. Ьіѵ. 45, 55. 8ііпи1аііо ЫЩ 
Ішіісшш ѵегі аідие аЛиШгаі. Сіе. ЬаеІ. 25. ё&, риае соггі&еге 
ѵиіі. тіЬі диМет йергаѵаге ѵібеіиг. М. Гіи. 1, 6. Сапіиит 

(іиісегііие тгщМщие тот йергаѵаИ вппі. 1*1. Гер. 2, 15. 
.Іпррйег игЬев (іеіеѵіі, Ггиеев регйісШ, Ісі. .4тег, 45. ОЬ еага 
пеЫНШеш апіті (переносить скорбь) ггміііі рагепіев, пшШ 
.чшіеок, иоппиШ раггіаш. ріегідпе аиѣет ее іреоз репііив 
репЫсгті. И. Гіи. 1, 15 Регѵеѵіеге Іиггіт. Пат. Саеваг 
і'юиіа іцга йіѵіпа аідие Ііиптна регѵегііі. Сіе. (Ж 1, 8. ТІЬі 
аврегаіиш ѴііеІІішп еі Віаевиш регѵегіі ровве (т.-е. что его 
казнь можетъ быть выхлопотана) ваіів рабиіі, (іаіае Ь. ѴііеШо 
гіек&ошв раіѣех. Тае. Нізі. 3. 38. Реесапбі тахіша ШесеЬга 
зрев ішршііШів. Сіе. 

207. Ьтітв. реіиЫш, ргоіеггт, ргосах. Охота подразнить 
кого-ниб., пошутить на чей-ниб. счетъ, въ веселую минуту, по 
живости, рѣзвости характера, когда все дѣло оканчивается ско¬ 

рѣе шутками и смѣхомъ, чѣмъ оскорбленіемъ и досадой со 
стороны другихъ, и когда главнымъ образомъ шутнику веемо, 

а ближнему не больно—это будутъ признаки того, кто наз. 

іішеіѵнн, кто шалунъ, повѣса, буффонъ, ті ѳѣтренникъ, без¬ 

путный, какъ скоро не соблюдаются границы приличія. Во 
всякомъ случаѣ, то лицо или вещь, къ которой идетъ помяну¬ 

тый эпитетъ, придирается къ другимъ только случайно, мимо¬ 

ходомъ, но въ слѣдующихъ трехъ прилагательныхъ болѣе или 
менѣе главвая черта именно желаніе придраться. И вопер- 

выхъ. реШІапБ, отъ реіеге, го в. о такомъ лицѣ либо выходкѣ, 

которыми аатрогивается другой (особ, на словахъ), съ тѣмъ 
чтобы болѣе или менѣе досадить тому и тѣмъ отвести себѣ 
душу, слѣд. наглый, въ смыслѣ болѣе рѣзкомч., чѣмъ Іавсіѵив, 
Шорный, забіяка, нахалъ. Ргоіегѵив, буйный, буянъ, сорванецъ, 
кто не смотритъ на нраветш вность и приличіе и тѣмъ оскор- 



— 253 — 

бляетъ другихъ. Ргосах, наглый, буйный, кто, въ особ, въ сво¬ 
ихъ претензіяхъ, безъ стыда и совѣсти попираетъ честь д 
приличія, сильнѣе, чѣмъ ргоіегѵиз. Ѵеііипі ііЬі ЬагЬат Іазсіт 
рѵегі. Ног. 8аі. 1. 3, 134. 8іаіепив і'егѵісіо циобат, реіиіапіг 
еі і'ш’іозо ценеге сіісепсіі изо к езі. Сіе. Вгиі. 68. (*>иаЦиг!ь 
іепезігаз .щѵепез ргоіегѵі. Ног. Осі. 1, 25, 2. Аібенае цииш 
Яогегепі аециіз ІеціЬив, ргосах ІіЬегіав сіѵііаіет тізсиіі. 
Рбаебг. 

208 и 209. Ые/ав, зееіиз, егітеп, таіе/'гстт, (Іадіігит, 
(Шісіит, рессаіит, сиіра, (асіпт, [асіит, гез дезіае, съ прим> 
штелъиыми отъ пе/т и зееіиз. Кебаз ‘ ), §епіі. пеіагіі вееіегіь, 
пеіагіі і'асіпогіз, наз, то, чтб воспрещено богами и священны¬ 
ми ихъ законами и слѣд. то, чтб оскорбляетъ боговъ и нару¬ 
шаетъ ихъ волю, преступленіе, вша противъ боговъ, противъ 
религіи. Отсюда пеіагіив, въ комъ или въ чемъ есть всѣ при¬ 

знаки пеіав; неіашіиз, котораго Цицеронъ избѣгаетъ, и кото¬ 

рое въ классической прозѣ не употребляется о лицахъ, до та¬ 
кой степени преступный, безбожный, гнусный, что наду¬ 

маешься, какъ его и выговорить: тіапйиз, вообще гов. только о 
вещахъ или поступкахъ, но не о томъ только, чтб пеі’аз, а обо 
всемъ такомъ, что поражаетъ величиной, необычайностью, 

чудовищностью, слѣд. до такой степени чудовищный, ужасный, 

что нѣтъ силъ и выговорить его 2). Когда Плиній Н. N. 25, 

3 говоритъ: Нес Ьезішшп зоішп асі иосетіит вееіега вши, 

аеіі тіепіит жщагиш цтщие еі Іосогит, и ІіЪ. 2, с. 95 

шоіиз іеггаг называетъ зееіега паіигае, то, безъ сомнѣнія, 

либо Плиній ошибся на этомъ словѣ, либо оно первоначально 
означало попраніе порядка, дѣйствіе наперекоръ ему. Если такъ, 

то йотомъ и будетъ зееіиз самое сильное выраженіе для поня¬ 

тія: преступленіе, злодѣйство,—т.-е. то, чтб, нарушая строго 
іашліѣданный религіозными или гражданскими законами къ об¬ 

щему соблюденію порядокъ, и, насколько достаетъ силъ, разру- 

*) Отъ Твгі происходитъ Таз, иовелѣвіе боговъ, слѣд. не Тай то, что противно 

поколѣнію боговъ. Сличи Еорссет, ВеіТг. р. 197. 

»; Слѣд. въ шГашІчз главныіі оттѣнокъ есть возстаиовлеииое собвтвешюе 
начете глагола Тагі => говорить. 



— 254 — 

игял его. для всѣхъ вредно, гибельно '). Слѣд. зсеіия непреМ Мб 
йо навивалось только преступленіе, какъ поступокъ, & уже 
отсюда, именно, изъ того первоначальнаго значенія надобно 
объяснять, какимъ обр. вто слово сдѣлалось ругательнымъ, вѣ 
родѣ =* тельма, язва, чума. Отсюда зссіезіия, изъ зсеіиз такъ 
же, какъ Ьбпкіав изъ Иопог (Ііоноз), преступный, злой, зло¬ 

дѣйскій, въ комъ или въ чемъ есть всѣ признаки зееіш, кто 
занимается вееіик либо готовъ на него; ксеіегаічів, кто или 
чгд гибельно, Ь) осквернено преступленіемъ, злодѣяніемъ, с} 

кому или чему гибельный, проклятый обратилось въ прозваніе; 

,«сеіегови8=р]епиз ьсеіегі? или зсеіегигп. Сгігаеи обвиненіе 
въ дѣйств. и етрадат. значеніи, а Ь) метонимически то, чтб 
даетъ основаніе для обвиненія, употреблявшееся въ судебномъ 
и несудебномъ языкѣ, но никогда не вн. преступное дѣло іг?’ 

совсгеіо. Это послѣднее будетъ гааіеіісіит, насколько отъ него 
терпятъ вредъ другіе, а если надобно означить только то, что 
извѣстное дѣло есть отступленіе отъ закона и порядка, то это 
будетъ деіісіиіѵ: впрочемъ оба слова часто значатъ и мягче, 

проступокъ. Изъ послѣдняго замѣчанія объясняется и то об¬ 

стоятельство, какимъ образомъ (Іеіісіиш сдѣлалось юридическимъ 
терминомъ по преимуществу, для означенія всякихъ проступ¬ 

ковъ противъ отдѣльныхъ лицъ либо противъ гражданскаго 
общества. Расіниз наз. особенное, выдающееся дѣло, заставля¬ 

ющее дивиться либо а) по своему величію, либо Ь) по своей 
чудовищности, безобразію, и въ послѣднемъ случаѣ оно есть 
синонимъ со зсеІиБ, таіеі’ісшгп, а въ первомъ съ гея (аЬ аіі- 
(що. аііеіуия) реаіае—дошедшими по исторіи дѣлами, въ исто¬ 

ріи содержащимися фактами, безъ оттѣнка величія, 2) съ 
і'асішв, означающимъ всякій поступокъ,—все равно, годится 
ли онъ въ исторію, или долженъ остаться дѣломъ домашнимъ, 

особ, въ соединеніи съ (Ііебші. Ріаціѣшш наз. поступокъ, без¬ 

честящій того, кто его дѣлаетъ, постыдное дѣло и Ь) часто 
прямо стыдъ, безчестіе, позоръ, іпіашіа, сіесіесиз. Рессаіию, 

‘і Точно такг-же и посеш, собетв. вредный, иолучнло .шачеше „преступ¬ 

ник**, св. обі атомъ § 429. 
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антитеза къ гесіе Гасіиіи, наз. поступокъ, при которомъ винов¬ 
никъ его, по умственной или нравственной слабости, либо по 
неблагопамѣренности, пренебрегъ тѣмъ, что предписываютъ умъ 
и нравственный законъ, ошибка, погрѣшность, проступят, 
худое дѣло. (’иіра положеніе человѣка, заслужившаго штрафъ, 
пеню, наказаніе, въ которое положеніе кто-ниб. попалъ за на¬ 
рушеніе или несоблюденіе какого-ниб. закона или правила, 
виновность, но метонимически и поступокъ, дѣлающій винова¬ 
тымъ. Л'б/й.9 евзе ацші, р]еЪе]шп сопвиіет ііегі. Ілѵ. 4, 3. 

Оссйіівае раігет Ковсіи» аг^иііиг, зсеіезіит сгітеп, сіі іппиогіа- 
Іее, ас пе(агіит (асіпиз аіцие е]ив тосіі, цио шю таіеіісіо 
всеіега отппіа сотріеха езее ѵійеапіиг. Сіе. Атег. 13. Ш{ап- 

дмт сгисіеііззіітшцие /асіпгіз зипі а^геззі іп сопвресііщие 
иозіго Ьоврііев .іи^иіаге еі сіе шиго ргаесірііез шійеге соере- 
гипі. АисС В. Нібр. 15. Ъпфапйит ге^іпа ^иЬез геноѵаге йо- 
Іогет. Ѵіг&. Тат іп/апдит [’асіпив пе аийіѵі циісіеш. Тег. 

Еип. 4, 3, 22. Вез Іат вееіевіа, Іат аігох, Іат жі'агіа егейі 
нов роіеві. Сіе. Атег. 22. По взглядамъ Стоиковъ: «8сеІе- 
гаЫв еі пе/агіив і'иегіз, зі цщециат тізегіеогйіа аййисіиз 
(есегіз». Каіейіг аііциіз зе рессазве еі е^из сіеіісіі ѵепіаш 
рейс «ІѴе/атш езі фасіпш іршзсеге». АЬ Іеѵе Аеіісіит езі. 
«Ошпіа рессаіа зшіі рагіаю. Сіе. Миг. 30. Рогіа вееіегаіа 
ворота, въ которыя вышли 300 Фабіевъ, скоро потомъ нашед¬ 

шихъ себѣ смерть при рѣчкѣ Кремерѣ, но ѵіа зееіегаіа ули¬ 

ца, на которой Туллія переѣхала но трупу своего отца. Сайііпа 
не і'аізіз аіі сптіпіЬиз еігсшпѵенйш. 8а11. Саі. 34. Сііие 
сгітеп. Сіе. МП, 27. 1)І8Йпс1іо роепагиш ех сіеіісіо: ргойі- 

іогез еі іганзі'ицаз ех агЬогіЬиз зизрепйиііі, і&паѵоз ес ітЬеІ- 
Іез соепо ас раіийе шег^ині, іанциат всеЛега озіепйі орогіеаі, 
йиш риніиніиг, (кщШи аЪзсошІі. Тас. Оегиі. 12. Бе сіагогихи 
Ішшіішт іасігв ШизігіЬиз еѣ «Іогіозіз заііз Ьос Іосо Йіеіиш. 

Сіе. Кіи. 1, 11. 2еію іиіег гесіе іасйіт еі рессаіит тейіа 
уиаейаш ІосиЬиІ. Ісі. Асай. 1, 20. Саѵеініит езі, пе ипуог 
роеіт, диат сиіра зіі. ІЙ. (Ж 1, 25. 

210. Роііиеге, оЫіпеге, тасиіаге, іщиіпиге, сопітнІнаге, 
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іпіісеге. РоПиеге |) въ прямомъ значеніи «замарать, затч~ 

катъ» въ классической прозѣ не встрѣчается, но въ перенос¬ 

номъ <осквернять* что-ниб., что должно быть чтимо какъ свя¬ 

тыня, встрѣчается очень часто. ОМіпеге въ прямомъ смыслѣ 
поверхность чего-ниб. намазать, вымазать, натерѣть, зама¬ 

зать, затратъ, выпачкать, Ь) покрыть, усѣять, завалить, 
употреб. метафорически въ смыслѣ эстетическомъ — придавать 
епріятный видъ, выставлять въ непріятномъ свѣтѣ (а1і(}ик1 го, 

чѣмъ-ниб.], Ь) въ смыслѣ нравственномъ = покрыть величай¬ 

шимъ стыдомъ, позоромъ чего-ниб., замарать, запятнать (аіі- 
циі(1 ге). Масиіаге, — дѣлать пятно или пятна на чемъ-ниб. 

(аІщЩ), метафорически =пятнать, марать, позорить чѣмг- 

ниб. Упомянутые глаголы употребляются о поверхности какого- 

ниб. предмета, а слѣдующіе имѣютъ дѣло съ его внутренностью, 

Ііщишаге, отъ соегшт, какъ іг^шішив отъ соіеге, прибавьу 
лишь или примѣшивать къ чему-виб. нечистыя составная 
части (аіідиісі ге), отсюда метаф. а) въ смыслѣ эстетическомъ - 

портить нехорошей примѣсью, Ь) въ смыслѣ нравственномъ 
пятнать, марать, бросать грязью. Въ этомъ случаѣ основа¬ 

ніемъ служитъ представленіе нримѣси механической, но уже 
химическая закваска имѣется въ виду въ іпі’ісеге 1) окраши¬ 

вать, а 2) метафор. = отравлять, и сопіатінаге, отъ Іа$ въ 
Іаіщеге, слѣд. собств. заразить что-ниб. прикосновеніемъ, но 
обыкновенно=замарать, запятнать, заразить. 8асга роііиіа 
еі ѵіоіаіа вииі. Сіе. Ѵегг. 5, 72. Ргоіо«еие8 Заіувшп соецы 
оШѵт ѵійеЪаі. 1(3. Аіі. 2, 21. ІЛ ветеі а Ругаеео еіодиепііі^ 

еѵесіа еві, ііа реге^гінаіа Іоіа Авіа еві, иі ве ехіепіів оЫіт- 
геі июгіЬив вапііаіеищие регсЗегеІ. М. Вгиі. 1В. 8ипі овшіа 
(у Берреса) сига нштио (Іесіесоге ас Іигріішііне, Іит віщчі- 
Іагі віиіііііа аіеуие шіштаиііаіе оЪШа. 1(1. Ѵегг. 3, 4. Еііаш 
ео ие^оііо М. Саіовів вріеініогеш тасиіаге ѵоіиегипі И. 

Отъ одного корпя съ Іиеге, /оош, съ иредл. рог, о которомъ см. въ сво' 

емх мѣстѣ, слѣд. = онрвспутх, вспрыснуть. Сл. Корссепа, Веііг. стр. 89. Кур 
ѵііуеъ, ОгіесВ. Еіую. 1. стр. 335. 

Я 
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8еаІ. 28. Масиіаге зе раггісісііо и оЫіпеге зе раггіскііо. 1(1. 
Ѵііііа зе стіатгпаге и Ла^ііііз зе іпдгііпаге. Ій. Тизс. 1, 50. 
гдѣ нравственная порча выставляется какъ бы сообщающеюся 
черезъ сопОщіши. Сіѵез Огассіюгитп заіщиіпе зе стіатіпа- 
ѵегипі. Ы. Саі. 1, 12. Гоесіит сегіатеп іпдиіпапйі і'атат 
аііегіиз 1'асіиіп езі. Ілѵ. 27, 37. 

211. Ітригиз, іттмпЛт, оЪзсоепиз, зригсиз, ішріз, іпсезіиз. 
Ітригиз и ішшигкіиз —антитезы къ рпгпз, іпіе^ег и пшпсіиз, 

которыя и надобно сообразить. ОЪзсоепиз или оЪзсеииз, объ¬ 
ясняемое обыкн. ■= соепо оЫііиз, тотъ, кто или то, чтб оскор¬ 

бляетъ или только эстетическое чувство, или вмѣстѣ и нрав¬ 
ственное, гадкій, отвратительный, противный. Зригсиз, гряз¬ 

ный, мерзкій, подлый,—сильнѣе трехъ предъидущихъ словъ. 

Тигріз въ физическомъ и эстетическомъ смыслѣ гадкій, про¬ 

гнившій, отвратительный, въ нравственномъ «безнравствен¬ 
ный» и поэтому <позорный, постыдный. > Сл. § 158. Іпсезіиз 
антитеза къ сазіиз, которое и см. Тогсргеі оЪзсоепіз зегтопі- 

Ітз аигет. Ног. Неіио зригсіззітгіз. Сіе. 

212. Резіііепііа, резііз, сопіадіо (сопіадіит), Іиез, ІаЪез, ѵе- 
пепит. Обыыновенное выраженіе въ смыслѣ: заразительная, 

эндемическая или эпидемическая болѣзнь, зараза, моръ, чума 
будетъ резіііепііа, черезъ промежуточный членъ резіііепз отъ 
резііз. Это послѣднее отъ одного корня съ рерг, реззішиз, 

реззіш, означаетъ причину какой-ниб. заразы, болѣзни, а по¬ 

томъ и всего такого, что производитъ великое опустошеніе, 
какъ бы зараза, и поэтому даже бываетъ и названіемъ вред¬ 

наго для всѣхъ человѣка ‘). Сопіадіо, у поэтовъ и позднѣй¬ 

шихъ прозаиковъ и сопіа^іиш, отъ сопіііщеге, корень кото¬ 

раго Іа», такое прикосновеніе, черезъ которое одинъ предметъ 
отъ другаго принимаетъ вліяніе, въ особенности такое, въ ко¬ 

торомъ онъ получаетъ вредъ, зараженіе, въ физическомъ пли 
нравственномъ смыслѣ. Въ томъ или другомъ отношеніи уло- 

•) Слѣд. чума въ выраженіи: Въ Турціи сиять ходитъ чума, будетъ реяіі- 

Іеиііи; но въ словахъ: Онъ бѣжитъ отъ игры прочь, какъ отъ чумы, будетъ 
но-лат. реяіеіп. 

17 



іребляется нерѣдко и ѵеневат ядъ, зараза, порча, смерть. 
Ьін". ! въ прозѣ золотято вѣка не употреблявшееся и замѣ¬ 
нявшееся словами ре«йІеп4іа рсніін, наз. точно такъ, какъ 
рШіІепіЛ опдемичеекая или опидемичеекая болѣзни, зараза, 
производимая какими штб. міазмами, а потомъ еще падежъ или 
моръ на домашній скотъ, и полосами вымиранье растеній. Ьа- 
Ьек, *} отъ ІаЬог, паденіе, въ особ, обвалъ земли, а отсюда 
метаф. всякое крушеніе, гибель, а потомъ в самый предметъ, 

несущій съ собою гибель. Ео агшо ревігіепіт етаѵіз ітіс№ 
іи нгЬеш ацтобдие, <]«ае Іаптп іпарік іп Іотірок пюгЬоз, диаи 
іп репіісіаіев еѵазіі. У'ѵ. 27, 23. Миііа бииіпѵігі ех ІіЬгіФ 
ріасапгіае (іешп ігае аѵеIѣеп^ае^ие а рориіо резіт (причины 
для ревШепііаі саикза і'есоге. И. 4, 25. Еигіа резіщие рФ 
пае наз. Клодій у Днц. Шсогбіа ѵепегтт еві огйітпи іш]щ 
игЬіе. Ііѵ. 3, 67. Огііипі ншісійае ѵепетті ей. Сіе, ЬясІ. 21 

8иЬіЮ Штіі іаЬіба иіешЬгів соггиріо соеіі ігасіи тшегапеЦив 
ѵепіі агЬогіЬивдие йаііздш* Іиез е( 1 еШег ашіиз. Ѵігр. Аеп. 3, 

138. У Тацита Аші. 2. 47 причинами смертности при земле¬ 

трясеніи наз. сначала ревГік, а потомъ Іиез. Тапѣі іп Ііаііа 
шоіив іеггае і'асіі зипі, иі шика орркіа соггиегіпі, пшЦІ8 
Іосіб і'ксѣае «іпі ІаЪез іхтгаерпе (іевебегшС Сіе. Біѵін. 1, 43. 

Іппосепііае ІаЪез ас гиіиа. І(і. Пасс. 10. 8отпо веѵосаіив 
апітиз а аосіеіаіе еі а сопіауіопе согрогів. Ісі. Біѵіп. 1, 30. 

Саеіга дио^ие Еотапа сопіадіот диасіат ревШ'ега ш$апіе- 
гииі. Ьіѵ. 28, 34. 

‘213. Масиіа. тѣ, тепЛа, тепЛит, ІаЪез, ѵіііит. Масиіа— 

корень подъ сомнѣніемъ—зн. пятно, прндаетъ-ли оно просто 
тащмпу, цвѣтъ, окраску, или составляетъ пятно худаю 
сорта, марающее, портящее предметъ, а отсюда метаф. позор- 

нов пятно, клеймо. №оІа 3) будетъ всякій знакъ, мѣтка, ко¬ 

торая служитъ примѣтой какого-ниб. предмета, а въ спеціаль¬ 

номъ смыслѣ знакъ, отмѣтка цензора подлѣ именъ сенаторовъ, 

') Можно но корню связывать съ ао(*ч, лор.«іѴ.р.«і, а, можно н съ Хвір.««. 

*) Не надобно смѣшивать съ ІаЬеа, о которомъ гов. въ § 213. 

*) Отъ мовсеге. 
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всадниковъ и другихъ гражданъ, на которыхъ онъ обращалъ 
свое порвпаніе, щношіша. а отсюда—щпошіпіа и іпі'нийа, 
всякое безчестіе, стыдъ, позоръ, прежде всего въ юридичес¬ 
комъ смыслѣ, а потомъ и въ нравственномъ. Ѵііішн есть са¬ 
мый общій терминъ въ смыслѣ ошибки, неправильности.—все 
равно, съ физической-ли стороны будетъ она, или съ эстети¬ 
ческой, или съ нравственной. Меінішп, *) у поэтовъ и всѣхъ 
послѣ—классическихъ шеікіа, спеціально зн. а) недостатокъ 
телѣсный, пятно, шрамъ, или другая какая-ниб. неправильность 
въ наружности, а Ъ) описка, либо ошибка противъ правилъ 
языка, но, во всякомъ случаѣ, такая ошибка или неправильность, 
которая но своей относительной неважности, не дълаетъ ущерба 
достоинству цѣлаго. Гдѣ это послѣднее обстоятельство есть, 
тамъ является ѵШиш либо ІаЬев ’); впрочемъ этимъ выраженіемъ 
въ классической прозѣ означалось особ, нравственное кіеймо, 
когда хотѣли выразиться сильнѣе, чѣмъ какъ звучитъ шаеиіа. 
Бое тасиііз іпзщпів еі аІЬо. Ѵігу. Беіешіа поЬія еві Ша та- 

сиіа МііЬгійаіісо Ъеііо зизсеріа. Сіе. Мап. 3. Іи согроге шог- 
Ьин е$1 тііит. Сіе. Тизс. 4, 13. 8і пііііі езі іи рагіеііЬиз 
(«с. іІоіішБ Йиііапае) аиі іи Іесѣо ѵіііі, ееіега шіЫ ргоЬаЬип- 
Іиг. И. Біѵ, 9, 15. Опші ѵігіиіі ѵііішн сошгагіо попшіе ор- 
ропііиг, ІіІ. Гіи. 3, 12. Шіа Іигріішіініз іпивіа езі ѵііае іиае. 
Ы. Саі. 1, б. Іи Юіо щізциаш согроге тепііа і'иіі. Оѵ. 
Ашог. 1, о, 18. Нас іи ге шаііш ІіЬгагіі тешіит, циаш шеп- 
(Іасіиш вегіріош е88е Біѵ. 38, 55. Рагеаі зиѵепіив ршіісіііае 
ьиае, не ргоЬгииі еазііз, ІаЪет шіеугіз ініегаі. Сіе. Соеі. 18. 

214. Ьиіит, Птиц, соепит, зоггіез, зуиаіог, Шитез. Биіиш, 
отъ Іио, сродное съ Хйр.зс, зелия, размокшая отъ дождя и т ц., 

ьоіиш (Іііиінш, въ особ, куча глины или суглинка, которая 
на дорогѣ мѣшаетъ ѣхать или идти, а можетъ и пойти въ 
дѣло при постройкѣ. 1лшиз тина, илъ, глина или суглинокъ 
на сырой мѣстности, слѣд. такая земля, которая бываетъ 

*) Сродно къ шаисиз. С л. Кор ссена, Веіизде стр. ПУ, гдѣ сдѣлано в опре-. 

дЬденів иошта шешіииц 
-) Не отъ ІаЬог, а сродно съ ішрп, 

17* 
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только ня ложбинахъ, сырыхъ низинахъ, а не такая, которая, 
какъ Іиішп. образуется отъ намачиванія снаружи, постороннею 
влагою. Навозъ, дрянь, нечистота, съ оттѣнкомъ непріятности 
для глазъ и носа, будетъ соешш, которое поэтому употреб¬ 

ляется иногда и метафорически. 8оп]сз нечистота, соръ, грязь, 
которая насѣла на тѣло или одежду, Ь) одежда, на которую 
насѣла грязь или соръ, отсюда одежда траурная, трауръ, 
и с) грязность, низость или состоянія, или характера, и на¬ 

конецъ, между прочимъ (I) скряжничество. Тогда какъ зогс'ез 
составляетъ антитезу къ зріегкіог, здиаіог тоже самое въ отно¬ 

шеніи къ нііог: эдиаіог—тѣлесная неопрятность, происходя¬ 

щая отъ невнимательности къ наружности, особ, неопрятность 
въ одеждѣ, и, такъ какъ эта послѣдняя неопрятность была 
главнымъ признакомъ человѣка, носившаго трауръ по коыъ- 

ниб. умершемъ, либо по случаю другаго какого-ниб. несчастія, 

то ^иаіог и = самый траур>ъ. Шиѵіез толстая грязъ, грязь,, 

слоями, множество грязи, отъ неіштья и нехожденія въ баню, 

Ѵеггет іп Ыіо ѵоіиіаішті ѣоііиз согрогіз ѵозѣі^ііз інѵенішш 
Сіе. Ѵегг. 4, 25. Апшіз оініисіо Іаѣе ѣепеі отніа Ито. Ѵіг§. 

беогд. I, НС. Маіеоіеі опте соетт. Сіе. Тизс. 4, 24. Ье 
ргаіі ѣосгепзішп оЬзіІі щиаіоге еі зогйгЬиз аніе ІгіЪинаІ ргй 
сиЪиеге. Ьіѵ. 29, 16. АпсіНиІа оѣзііа, не^іесіа, іптиткіа Ши 
ѵге. Тег. Неаиі 2, В, 52. 

215. Раз, уиз, аецтіаз. ри&ііііа. Газ, отъ Іагі, прежде всего^ 

вѣроятно, зн. только божескій голосъ, Иісуюсч, а потомъ 
священное повелѣніе, изреченное божескимъ голосомъ, или за-1 

конъ, утвержденный самими богами, нарушеніе котораго вле-« 

четъ за собою гнѣвъ боговъ. Но доз наз. право положительны^ 

основою для котораго служатъ опредѣленные законы, издан! 
ные людьми,—право, которое, по различнымъ отношеніямъ меж¬ 

ду людьми, является въ многоразличныхъ видахъ (3113 сіѵііе^ 

Іиз рпЬИсит, ргіѵаіиш, "еніішп, (Ііѵіпиш, Інтіапит еіс.),* 

но всегда имѣется въ виду въ отличіе отъ чср.оі аура^оі. А 
тотъ признакъ, который мы называемъ законностью и который 
состоитъ въ томъ, что все, принадлежащее извѣстному лицу по- 

закону, обезпечено за нимъ, наз. ^изііііа, уиае сегиііиг іп 
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еиигп см'щие ігіЬиепсІо, какъ опредѣляетъ ее самъ Цицеронъ. 
Аедиііаз,—для котораго см. аецииз,—въ отношеніи къ 
есть такое качество, которымъ буквальная сторона права, во 
вниманіе къ обстоятельствамъ, лицамъ или вещамъ, смягчается 
такимъ образомъ, чтобы примѣненіе закона вышло согласно съ 
истинной ^иаШіа, но чтобы ни гатит |из не вышло вшита іп- 
щгіи. ОиІЬа гаиііа рго ащтІаЬе соніга ут (ІісеЬаі. Сіе. Ог. 
1, 56. Еііат іевіів гІіеЬив циаесіат ехегееге /т еі ужа віпипі. 
Ѵіг«\ Сгеог". 1, 269. 

216. ЮиЫиз, атЫдииз, апсерз, іпсегіт, регріехиз, йиріех, 
йиріт, детіпиз. ВиЪіиз, отъ сіио, какъ ѵ.^е'.ѵ, оіатацЕГУ отъ 
5ц, оим, оо’Л'С-ѵ/ отъ оэ-.бс, употребляется двояко: а) въ смыс- 
слѣ страдательномъ сомнительный, т.-е. означаетъ качество 
вещи, о которой неизвѣстно, можно ли въ данномъ случаѣ вы¬ 
сказаться рѣшительно за ея совершенную подлинность, или 
надобно ее отвергнуть *), а потомъ Ь) и въ смыслѣ дѣйстви¬ 
тельномъ, сомнѣвающійся, колеблющійся, т.-е. бываетъ эпите¬ 
томъ того (Ьошо, аііітик, тепв), кто не знаетъ, съ которымъ 
изъ двухъ или болѣе шансовъ дѣла ему соображаться въ сво¬ 
ихъ мысляхъ или поступкахъ. АтЪі°тшз наз. то, сіе дио ат- 
Ьііп роіеві, двузнаменательный, двусмысленный, и бываетъ а) 
эпитетомъ предметовъ практики, о которыхъ неизвѣстно, то ли 
они дадутъ, принесутъ, что выражаетъ ихъ названіе, или про¬ 
тивное тому и Ъ) эпитетомъ рѣчей, когда неизвѣстно, которое 
изъ двухъ, равно возможныхъ, значеній, надобно принять за 
истинное с Апсерз, отъ с мри! съ ашЬ, слѣд. собственно дву¬ 
главый, двуликій, потомъ дѣлается эпитетомъ того, что разви¬ 
вается или можетъ развиться, происходитъ или можетъ про¬ 
изойти или въ двум противоположныхъ направленіяхъ, или изъ 
двухъ противоположныхъ пунктовъ. Возможность двоякаго хода 
дѣйствій предмета придала потомъ слову апсерз значеніе: не¬ 
вѣрный, сомнительный, подозрительный, опасный. Поэтому 
(іиЬіа іиіея наз. вѣрность, о которой не знаемъ, есть ли на 

') Противоположные термины сеіТиа, ехріогаіив, сопіеззиз, также арегСиѳ. 

*) Противоположныя выраженія: сегСиа, зітріех. 
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•самомъ дѣлѣ, стоитъ ли она своего имени; атпЫ^па Мез вѣр¬ 
ность, о которой не знаемъ, то ли она, что выражаетъ ея на- 
званіе, или не есть ли она скорѣе регШіа; ансер.ч Шея вѣр¬ 
ность, которая такъ держитъ себя съ одной стороной, чтобы 
не испортить отношеній и къ другой. Іпсегіин, невѣрный, есть 
эпитетъ того, за бытіе чего, прочность, ходъ, развитіе, успѣхъ 
нѣтъ никакого ручательства; поэтому часто оно употребляет¬ 

ся вмѣстѣ съ (ІиЬіпв; но Шея гпсегба—въ отличіе отъ Шея 
гіиЬіа—есть вѣрность, за бытіе или продолжительность кото¬ 

рой нѣтъ ручательства; слѣд. «іиЬіи» переноситъ неизвѣстность 
на подлежащее, а іпсетіия на предметъ вѣрности. Регріехвя, 

отъ ріесіеге, переплетенный, перепутанный съ другимъ, тем¬ 

ный, неясный, загадочный, у Ливія встрѣчается нерѣдко, но у 
Цинерона и Цезаря не встрѣчается, а замѣняется у нихъ сло-у 
вомъ атЬі"ші8. Биріех, отъ сіио и ріісаге, есть эпитетъ того* 

что содержитъ въ себѣ дважды какой-ниб. одиночный предметъ 
(имѣетъего въ двухъ экземплярахъ, въ двоякой обработкѣ и т. д.); 

(іиріив эпитетъ того, въ чемъ извѣстная мѣра содержится двШг 
ды, чтЬ вдвое болѣе чего-нибудь. Оепііпш, употребляемое всего 
чаще во множ, числѣ, есть эпитетъ того, что состоитъ го 
двухъ вещей, имѣющихъ смыслъ и въ своей раздѣльности, во 
которые, по ихъ появленію на свѣтъ, по ихъ физическому или 
нравственному между собою сходству, можно принимать за 
одинъ составъ, какъ бы за одну чету, за двойни, за ближ-ц| 

цовъ. двойничный, двойной, весьма похожій, такой сисе. ВиЬш 
ѵісѣогіа. Сае$. В. В. 7, 80. (^иае гея еві, фіае сіуияціш 
апішиш іи Ііас санква Міит 1'асеге ро88ІІ? Сіе. МапіІ. 10. 

8іпе (ІиЫо, безъ сомнѣнія, Сіе. Саев., но не бываете віпе иііо 
ОиЬіо, потому что іІиЬітп не сдѣлалось чисто существитель- ; 

нымъ въ такой степени, какъ напр. Ьотіт. Огасиіів Сіігувір*1 

рпв Мит ѵоішпен ішріеѵіѣ, рагііт і'аівів, рагііщ атЫдик 1 

Сіе. І)іѵін. ‘2, 56. Но слѣдующее мѣсто относится къ значенію 
а): СаІІі рег атЫдишг Саѵогет Ьаисі <1иЪіе ртаііат ѵісіогіз 
вресіаЪапі Ьіѵ. 21, 52, т.-е. вѣрность Галловъ была такого 
рода, что до сихъ поръ ни Апнибалъ, ни Римляне не знали, 

вѣрными ли считать, или вѣроломными. Апсірііі шігаіпіііч 
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ітащпе Зализ. Оѵій. Апсірііі ргоеііо йіи аѣфіе асгііег риі(- 
лаішп еяі. Саек. В. (г. 1, 26. Аіліеиз сегіив іп ге гпсег- 
іа сеглііиг. Епл. ар. Сіе. Раисі еж ргоеііо еіарзі іпсегШ 
ііілегіЬиз рег кііѵак іи ЬіЬегпа регѵепіипі. Саез. В. О. 5Г 
37. Кеяропкит (зелаѣизі ііа регріехгт і'ніЬ, иі еі АеЬаеі 
зіЬі сіе Ьасейаетоле регтіязшп ассірегепі еі 1 лсебаетопіі 
поп отліа солсезза ііз іліегргеіагепіиг. Сіѵ. 38, 32. Вир- 
Іісет Іоззат (Іиогіепит ресіит а та^огіЪиз са&ігіз ай ті- 
лога репіихіе Саек. В. С. 7, 36. 8апсіі,ит езі XII Іаітііз, 
иі, сщі еа (і. е. ѵіЙа іп ѵепйепйіз ргаесіііз) іпі'Шаіиз еззеі, 
Лиріі роепат зиЪігеі. Сіе. ОН. 3,16. Ѳетішт Іисегиае Іитеп. 
Сіе. Віѵіп. 2, 56. Раг езі аѵагіііа, зітіііз ітргоЫіаз, "етіпа 
аийасіа. М. Атег. 40. 

217. Іпйшге, атіеіге, ѵезііге, ѵеіаге, іедеге, орегіге. Іпсіиеге, 
ЫІѵы, аіщиісі а) аіісиі и Ь) зіЬі или безъ этого послѣдняго ’), 
надѣвать, напр. іипісат или что-ниб. въ этомъ родѣ, "аіеат, 
апиішп, ѵезіет, но не (о"ага или что-ниб. въ такомъ родѣ, 
т.-е. не ашіеиіа,—слѣд. все, чтб Греки называли іѵочи.7., ноне 
то, чт5 у нихъ означалось і~\—или -ЕріЗ>-/;аа -). Метафори¬ 

чески говорится ілбцеге а%иій, обыкновенно безъ зГЬі, прини¬ 
мать на себя, и прежде всего іийиеге регзопат, напр атіеі, 
щйісіз. Атіеіге, можетъ быть, изъ атЬі и.]'асеге, аіщиет, или 
также зе, напр. 1о"а или въ подобную ей часть костюма, ко¬ 

торая собственно не надѣвается, но только накидывается. Въ 
этомъ смыслѣ говорили и зишеге, напр. ѵігііепі іо дат. Vезііге, 
отъ одного корня съ Еѵѵири, ’іаол, аіциет или аііриііі ге, одѣ¬ 

вать, т.-е. поверхность человѣческаго тѣла покрывать чѣмъ- 
нибудь, такъ чтобы она не была видна съ своей настоящей 
наружностью, не показывалась обнаженною, голою, въ на¬ 
турѣ, а потомъ и метафорически о другихъ матеріальныхъ 
предметахъ, рѣдко о нематеріальныхъ. Ѵеіаге, обвертывать, 

V Объ ішЗиеге зе аіирда ее н ііпі. ае іп аініиісі ем. Словари и Зейфферта, 

Л*е1. 18, § 46. 

*) Но надѣвать башмаки говорится обыкновенно саісеаге зе, зишеге ил* 

ішіиееге зіЬі саісеоз. 



окутыватьі кѵскомъ матеріи, частью ли костюма, пли только 
какой-ниб. повязкой, а у поэтовъ говорится и о Другихъ 

предметахъ, и особенно у Тацита—сеіаге. Орегіге, проти¬ 
воположный терминъ кт, арегіге, а) покрывать сверху, на¬ 
крывать, тар. сариР, Ь) закрывать, затворять, напр. обРі- 

пт и с), впрочемъ рѣдко=пр икры ватъ, скрывать, синони¬ 
мически съ оссиіеге, оссиііаге. сеіаге. Ре§еге. Послѣдній гла¬ 
голъ значитъ покрывать, закрывать для защиты,—все равно, 
покрывается ли верхъ предмета, пли боковыя его части, а Ь) 
такхе—защищать, Риегі, и с) скрывать, подобно сеіаге, оссиі- 
раге, с1і$8Іти1аге; см. объ этомъ § 63. Кардігн осиіоз тетЬга- 

нів ѵевііѵіі еі ваервіР. Сіе. N. Б. ?, 57. Ношіпев таіе ѵезШі 
Сіе. Різ. 25. Ні (топРев) ѵезШі ІгедиепРіЬиз зііѵіз вшіР. Ш 
32, 13. Еіеив Нірріаз дІогіаРия евр ве раШиш, су и о атсіт 
еввеР, во а юани іееівве. Сіе. Ог. 3, 32. СаріРа ѵёіатиг атісРи. 
Ѵігд. Лев. 3. 545. 8аере ѵкіі, с^иі еР шіііі ер сеРегів сирЫі- 
огев ргоѵіпсіае ѵібегепіиг. Ргіитрііі потіпе іедеге аРдие 
ѵеіаге сирібіРаРет виат. Сіе. Різ. 24, гдѣ, впрочемъ, ѵеіаге 
можетъ возбуждать сомнѣнія. Агаіса согрив АІсіЬіасІіз іехіі 
8ио раіііо. Сіе. Біѵіи. 2, 69. ВевРіае диаесіаш согііа іесШ 
вшіР, ІгЗ. N. I». 2, 47. Мавіпівва пипдиат агЫисіРиг. иР сарііе 
орегіо віР. И. 8еп. 10. Орсгіа ІесРіса ІаРив евР рег оррісіию. 

М. РЗііІ. 2, 41. 

218. Ѵе&ііз, ѵезіііт, ѵе&іітепіит, сиНиз. ІгаШиз, атЫт, 

(тісаімт. ѴевРів. для котораго сл. ѵеяРіге .8 217, часто упо¬ 

требляется собирательно и означаетъ а) все то, что служить 
одеоюдой для тѣла, надѣто ли оно на тѣло, или нѣтъ, Ь) то, 

что служитъ покровомъ, покрываломъ, обшивкой, обивкой на 
другіе предметы, напр. на обѣденныя кушетки, подушки, по¬ 

стели и т. п., но не говорится въ смыслѣ переносномъ, т.-е. 

напр. лѣсъ, покрывающій гору, нельзя назвать ѵезііа тоніів'). 

Но ѵевРіРив такой метафорой употребить можно, потому что 
это слово означаетъ собственно такую одеоюду, которая дФ 

*) Потому именно, что ѵевіів и отдѣльно отъ тѣла- сохраняетъ свое значе¬ 

ніе для него, во не сохраняетъ значенія одежды для гори лѣсъ, когда о іи ве 
стоитъ на неб. 
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ствителъио находится на тѣлѣ. Ѵезіітепіит наз. что-ниб. 
такое, что есть часть гардероба, отдѣльная частъ костюма; 
атісиіит спеціально такая часть костюма, которая надѣвается 
внакидку, слѣд. во что можно закутаться или что можно 

накинутъ на себя, а не собственно надѣть; къ этой сторонѣ 
дѣла относится атіеіиз а) способъ, какъ носится кѣмъ-ниб. 
атісиіит, напр. іода, и Ь) самый атісиіит, если кто носитъ 
его прямо на тѣлѣ. Си Низ и ЬаЪііиз по корнямъ не имѣютъ 
никакой связи съ понятіемъ одежда, но изъ понятія ухода за 
тѣломъ, выражаемаго словомъ си Н ик, явилось въ этомъ словѣ 
значеніе костюма со стороны опрятности, красивости, пыш¬ 
ности ши наоборотъ всему этому, слѣд. вообще со стороны 
вкуса. НаЪііиз, характеръ, съ какимъ что-ниб. является, пози¬ 
руетъ въ своей наружности, потомъ зн. спеціальный костюмъ, 
какъ признакъ фамиліи, возраста, національности, сословія и 
т. д.—Баіатез ТЬуит орііта ѵезіе іехіі; ірве адгезія йиріісі 
атісыіо Ьігіадие іипіса апіе зе ТИуит адеЬаі огпаіит іоп|ие 
еі агтіШв аигеіз сеіегодие сиііи гедіо. Кер Баі. 3. Миіаге 
ѵезіет = надѣвать траурное платье, но правильно и тиіаге 
ѵезіііит, какъ скоро надобно выставить на видъ, что платье 
надѣто прямо на голое тѣло. Ѵезіііиз аііиз сіотезіісиз, аііиз 
ібгепзіз, Сіе. Гіп. 2, 24, гдѣ ѵезііз нейдетъ. Ѵевііз бігадніа. 
И. Ѵегг. 2, 7. Еірагит ѵевіііт ѵігіеііззіті. Ій. N. Б. 2, 39. 
ѴЫтепіа ехегсііиі тізва випі. Біѵ. 22, 27. КіЫ! езі іасіііиз, 
фіат атісіит ітііагі аіісіуиз (чьей-ниб. манерѣ носить тогу) 
апі зіаіиш аиі шоіиш. Сіе. Ог. 2, 22. Сгйіиз різіо шиийіог. 
Ьіѵ. 8, 15. НаЫіиз ѵігдіпаііз, Огаесиз, Котапиз, разіогит, 

шііііагіз, ігіширііаіів, зсепісиз. Ілѵ. 24, 5, даже Ѵезііз ЬаЪі- 
іиз = отличительныя стороны въ костюмѣ. 

219. Тода, Іипіса, задит, риішіатепіит, ігаЬеа, Іасета, 
Іати, раепгііа, раіііит, виЬиайа, іпіивгит, зМа, раііа. Тода 
и іипіса, части костюма, обѣ были національныя и первона¬ 
чально однѣ только и были весь костюмъ, и носились мужчи¬ 
нами и женщинами; въ одной тупикѣ ходили только дома и 
за работой, и носили ее прямо на тѣлѣ; она дѣлалась безъ 
всякаго разрѣза, какъ наши дѣтскіе нагрудники или блузы, съ 



отверстіемъ вверху, чтобы въ него могла проходить голова, и 
съ двумя отверстіями по бокамъ, куда просовывались руки, а 
въ позднѣйшее время дѣлятась и -съ рукавами. То*?.') ') надѣ¬ 
валась или прямо на тѣло, пли на тунику и была верхнее 
платье, состоявшее изъ одного куска матеріи; она множест¬ 
вомъ оборотовъ навертывалась на станъ и лѣвую руку, а пра¬ 
вое плечо оставалось свободнымъ. Тощі была обыкновеннымъ 
верхнимъ платьемъ внѣ дома во время мира 2). Въ походѣ но¬ 
сили не тогу, а военный плащъ, каршп, который (безъ рука¬ 

вовъ) закрѣплялся на шеѣ посредствомъ і'іЬиІа; полководецъ 
носилъ болѣе дорогой раіікіапіеніиш. ТгаЬеа было пышное 
верхнее платье древнихъ царей, всадниковъ, авгуровъ и ста¬ 

туй богоЕЪ. Вмѣсто Іора или и сверхъ нея, для защиты отъ 
вѣтра, въ городѣ и за городомъ надѣвалась раепиіа. безъ ру¬ 

кавовъ, безъ разрѣза на груди, съ отверстіемъ вверху для про¬ 

совыванья головы, въ родѣ пончо; ее носили мужчины и жен¬ 

щины. У нея былъ и каптитъ, сисиііив, чтобы накрывать 
голову. Для такихъ же нуждъ служила Іасегпа, накидка или 
плащъ, похожій на греческую укои-йс,, также съ сисиііиз; она 
укрѣплялась посредствомъ ііЬиІа на правомъ плечѣ либо на 
груди; носили ее мужчины или вмѣсто тоги, или надѣвали на 
тогу. Похожа на нее, бо изъ болѣе дорогой матеріи, была 
)аеиа, которую носили Юатшез. Раіііит назывался греческій 
плащъ, ір.ктісѵ, который билъ легче и свободнѣе, чѣмъ іо«а; 

въ немъ у человѣка также правая рука была свободна; но у 
Римлянъ онъ былъ въ презрѣніи •). Мужчины, а еще чаще 
женщины, которымъ туники одной было мало, носили еще іп- 

Ш8Ішіі иля яиррагий, а подъ это или подъ тунику надѣвали 
еще зпЬисиІа; то и другое собственно надѣвалось, какъ и са¬ 

мая Іипісн. Только женщины носили 1) раііа, которую надѣ¬ 

вали на віоіа и ішііса, и которая очень скоро замѣнила тогуі 

*) Подробнѣе насчетъ всего параграфа см. въ Древностяхъ. 

•) Какъ Іова, въ отличіе отъ варит, означаетъ миръ, такъ и Іораіш 1) 

«ражбанскій, ве—поенный, и такъ какъ Гора была націошілъиал одета Гии- 

лдвъ, то 2) римскій. Напротивъ, раШа1и&, носящій раіііиіа, греческій. 
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похожая на юра или раіііитп, 2) зіоіа, которую надѣвали на 
Іппіса, съ рукавами или безъ рукавовъ, спереди и сзади безъ 
разрѣза, но на пленахъ съ разрѣзами, гдѣ и застегивалась 
пряжками. Сейапі агпіа іодае, расіз езѣ іпвірпе Іода. Сіе. Різ 
30. 8аііі8 Іппісае ріеіае іпзідпе Мита йейіі. Ьіѵ. 1, 20. Роаі- 
фішті Ьіпак іипісав ЬаЬеге соерегипі, ішіііиепші ѵосаге зи- 
Ьпсиіат ей іпіизіит. Ѵагго ар. N011. з. зиѣиеиіа. Коіюапі ргі- 
пю еріійет зіге іипіеів іода зоіа атіеіі Йіепші, рояіеа зиЬ- 
зігіеіаз еі Ьгеѵез імпісав сііга Ьитегит йезіпепіез ИаИеЪапІ. 
Ѳеіі. 7, 12. Тіісіез зі (огіе 5иЪисиІа рехае ігііа зиЪезІ ігтісае 
ѵеі зі іода (Іівзісіеѣ ітпраг. Ног. Ерізі. 1, 1, 95. Наіа ех ргае- 
(1а пііІіІіЬпз аегіз осіорепі Ъіні тдадие еі іипісав. ІЛѵ. 10, 
30. Сл. Ьіѵ. Еріі. 72. Саез. В. С. 1, 75. вгассЬиз раішіа- 
тепіо сігспш Іаеѵппі ИгасМиш іпіогіо іи Иозіек ітреіит Гесіі. 
Ьіѵ. 25, 16. Мііо сіе гЬесІа съ дорожной повозки) геіееіа 
раепиіа йекііпіі. Сіе. Міі. 10. 8егѵшз сит ігаЬеа еі ИсѣогіЬиз 
ргосііѣ. Ьіѵ. 1, 41. Сл. 8иеЬ ар. 8егѵ. Ѵігр. Аеп. 7, 612. 
8иеІ. ей. \Ѵо]1. III р. 70. Е^ие81е^ огйо зресіасиііз айѵепіепіі 
Сіаийіо аззигреге еі йеропеге Іасетаз зоІеЬаІ. 8иеІ. Сіаий. 6. 
НИ Тугіо агйеЪаІ тигіее Іаепа. Ѵіг°. Аеп. 4, 261. АЙ Іаіоа 
зіоіа Йепіізза еі сігсшийаіа раііа езі. Сл. Ізій. Огір. 19, 25, 2. 
АІсіЬіайіз согриз інЬитаІі аписа Іехіі зно раШо. Сіе. ІНѵін. 
2, 69. 

220. Разсіа, гесіітісикіт, ѵШа, іп/иіа, сіииіета. Повязка 
для завязыванья, обвязыванья, перевязыванья или для защиты 
отъ внѣшнихъ непріятныхъ либо вредныхъ вліяній и вообще 
всякая повязка, обвязка, перевязка наз. іазсіа. Прочія четыре 
слова означаютъ главнымъ образомъ «украшеніе или почетное 
отличіе». Въ частности гейітіеиіиш наз. все то, чѣмъ, какъ 
лентой, повязкой, перевязкой или поясомъ, кушакомъ, обвязы¬ 
вается или обвертывается голова, шея, руки, грудъ, станъ, такъ 
что это слово можно бы употребить и въ смыслѣ всѣхъ трехъ 
остальныхъ, развѣ только, при случаѣ, для ясности прибавивши 
саріііз. Іпі'иіа дѣлалась изъ бѣлой и багряной шерсти, широ¬ 
кая, наряду съ діадемой, юловная повязка жрецовъ и жрицъ, 
такъ называемыхъ знрріісез, жертвенныхъ животныхъ, а позд- 
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нѣе и императоровъ: украшались ею еще и притолки у две. 
рей храмовъ, и во всякомъ случаѣ она была знакомъ того, 
что извѣстное лицо или вещь священны и неприкосновенны 
Видъ этой повязки есть гііасіеша, оіа&/}ик, украшенный жен- 
чггомъ и золотомъ головной уборъ восточныхъ царей, но ко¬ 
торый въ позднѣйшее время носили и на западѣ императоры 
и липа императорскаго семейства. 8егѵ. Ѵігяг. Аен. 10, 538 
говоритъ: Іпіиіа іавеіа ін тойшп сііайетаііч, а ^иа ѵгііае аЬ 
иігадие рагіе (Іерепйепѣ, циае ріегитдне Іаіа ей, ріегитдие 
іоггііів. йе аІЬо е( соссо: но, кромѣ другихъ и Тибуллъ 2, 

5, 53 о головной повязкѣ Весталки Иліи говоритъ: Тііае ѵі<1ео 
ііііт |асеп1е8. На основаніи этого можно бы подумать, что 
ѵійае были, пожалуй, ленты или кисти у іпіиіа, а потомъ, 

какъ раг8 рго іо Іо, означали и іпіиіа. Но ѵіѣѣа встрѣчается 
еще и въ смыслѣ голошаго убора дамъ н дѣвицъ, а потомъ 
еще жрецовъ и жрицъ и вообще уборомъ такихъ лнцъ и пред¬ 

метовъ, которые убраны праздничнымъ образомъ. Послѣ этого 
остается принять, что ѵіііа къ іпіиіа относится какъ родъ къ 
виду, и что іпіиіа хотя в имѣла свои особенности, но не такъ 
важныя, чтобы ея нельзя было назвать и ѵііѣа. Сігса ресш 
ей (тега. Оѵ. Агі. Аю. 3, 274. Беѵігюіиь: егаі /овею® еі 
ши№$ тпесіісашенйм ргоріег (іоіогеш агіиит сІеІіЬиѣив. Сіе. 

Іігиі. 60 Газет сгига ѵейіге. ОишГ Вейітісиіа геіШе 
соііо. Оѵ. Кааі. 4, 137. Наес сіѵііаз шиііегі гейітісиЫт ргае- 

Ьеаі, Ііаес іп соііит, ііаес іп егіпез. Сіе. Ѵегг. 3, 33. Ргае- 

Йо гаіЬі ваеепМев Сегегів сию іп/пШ іиегипі ПжІ. 4, 50. 

Апіопіив к! еціі, иі Саевагі йШета ітропегеі, гециі іпвіщіе, 

1(1. Ріііі. 3, 5. ѴШа совгсиегаі пеціесіоз аІЬа енріііоз. Оу. 
Меі. 2, 413. 

221. (5иЫгдасиІит, стдиіит, сіпсіиз. тіа. ЗиЫіцасиІит, 
оік(шр.а или шо'іСьці.а т.ірі та аіооіа, передникъ на нижней 
части живота, для прикрытія наготы. Сіпциіціп и сіп^иіиь по¬ 

ясъ ели кушакъ, чтобы подвязывать плотно на себѣ одежду, 

1) Тоіько шерстянымъ спуркомъ, какъ утверждаетъ Гартунп, Нош. Ве- 

1ц?. 1, сц>. 158, іпіиіа не можетъ бить. 
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сіпсіиз манера чья-ниб, подпоясываться, /тл, Сы'/г„ женскій 
поясъ, въ другихъ случаяхъ только тотъ поясъ, въ которомъ 
носили деньги, а потомъ, какъ сіпігиіия, еще—земной поясъ. 
Іп нсепапі яіпе тЫідасиІо ііешо ргосііі. Сіе. Ой1. 1, 35. Іпсін- 
сіиз сгпсіи Оаѣіпо ашіаіиз іп Ьояіет іпвііиіі. Ьіѵ. 8, 9. Аи- 
геа зиЬпесіенв іАмазонка Пентезилея) ехзегіае сіпдиіа тагп- 
тае. Рид. Аеп. 1, 492. ІЪіі ео, чао ѵіз, гцп гопат репіісііі. 
пщий. Ног. Ерійі. 2, 2, 40. 

222. Согопа, зегіа. Согопа, изъ -лоропт, вѣнокъ и подобная 
вѣнку рамка, обстановка, сборище, собраніе; вегіа, огшп. отъ 
вегеге, вязъ изъ цвѣтовъ, вѣнокъ изъ цвѣтовъ, гирлянда. Ьаіімі 
согопат аигеат .Іоѵі тіііпні. Сіе. Тизс. 5, 21. ТіЪі іряі егіг 
рго іе шахіпіа согопа (окруженному многочисленной публикой! 
сяиввя сііеенйа. ІЬ. 1, 5. Зегііте гесіітніп іиЬеЬіз еі гоза. 
ІЬШ. 3, 18. 

223. Саісет, саісеатепігт, саісеаіиз, воіеа, рего, сгеркіа. 
тгйсЛтт, зосст, соЯіитт, саііда. Саісеиз, ') башмакъ, ко¬ 
торый завязывали ремнями, былъ національная обувь, какъ 
Іода—національная одежда, и носился тогда же, когда и іода, 
слѣд. при появленіи въ публику; разумѣется, башмаки бывали 
весьма разлпчвы по сословію, чину, фамиліи, лѣтамъ лицъ. 
Саісеатепііті одежда для ногъ, обувь; саісеаіиз, въ языкѣ 
послѣ Цицерона, = еа1сваінепішп. Дома п вообще вездѣ, гдѣ 
не нужна была іода, употреблялась зоіеа, перенятая отъ Гре¬ 
ковъ; привязывалась она посредствомъ Іідиіае или ІіаЬепае. 
Рего родъ большихъ бахилъ изъ толстой кожи, обувь особенно 
поселянъ и рабовъ. ВангіаИнш, 'таѵса'Аі ѵ; или оаѵ^аАсѵ, и сге- 
ркіа, хр/)кіс, какъ уже я по корнямъ видно, взяты изъ Гре¬ 
ціи, а у Римлянъ, которые оставались вѣрными старинѣ, были 
въ презрѣніи: зансіаііиш подошва съ носками, которые могли 
бы закрывалъ хоть пальцы, а сгеріііа всего вѣроятнѣе — туф- 
ля. 8осси« былъ родъ легкихъ башмаковъ, въ которыхъ бы¬ 
вали актеры въ комедіи, въ отличіе отъ тяжелыхъ котурновъ 

') Сродно съ >«?. подобно са!х, которыя между собою относятся какъ Іас 
къ 7а).а, '/аУахсс уЫ’/тос;. 



(СбІІшгпий, хбЯ&рѵос) актеровъ трагическихъ; еще йоссий на¬ 
дѣвалось изнѣженными людьми, особенно женщинами; та и 
другая обѵвь также перешла изъ Греціи. Саііцае вошедшіе вь 
употребленіе ѵже при императорахъ солдатскіе полусапоги. Е 
юца е( тісет еі саріііив 1;ші пігаіа сига, циат пе&Идепіц 
кішЬ гаргеЬешІепсІа. (^иші. Іпзі. 11, 3, 137. Міііі саісеатт- 

Іѵт 80І0ПШ саііиш. Іегга сиЬіІе еві. Сіе. Тивс. 5, 32. 8а- 

ріеіій 8/Ьі сгерідт ншідиаиі нес яоіеаз і’есіі, виіог башен еы 
ааріеп». Ног. 8*. 1, 3. 127, гдѣ Гейндорфъ, на основаніе 
Оеіі. 13, 21, §о1еа и сгерніа принимаетъ за 'вещи, въ сущ¬ 

ности одинаковыя. N0 ѵебііиш і'есівве ѵоіеі, диет пои ршіеі 
аііо рег $1асіеш Орегоне іеці. Зиѵеп. 14, 185. Штат сошті- 
іі§агі ііЬі ѵійеат запііаііо сариі. Тег. Еим. 5, 7, 4. Ргосевзіі 
тобо іи сщМгз ѵеі соЛиггт, тойо іп саііда, ноппиидимп 
воссо гпиііеіігі. 8иеі. Саі 52. 

224. Рііет, реіазиь. сѵлѵЛт, гіса, тііга, даіегт, арех. Въ 
городѣ Римляне, какъ и Греки, головы не накрывали. Рііещ, 

тгілос, назывался родъ головнаго прикрытія, которое клалось 
на голову, но головы не обхватывало. Реіа&ий, -етасгос, былъ 
дорожная шляпа съ широкими полями; шііга родъ ченца ш 
колпака Восточныхъ народовъ, именно Фригійцевъ, который 
покрывалъ и щеки, а подъ подбородкомъ завязывался; въ Римѣ 
появился овъ уже въ позднѣйшее время и былъ въ употреб¬ 

леніи только у женщинъ и у изнѣженныхъ мущинъ. ваіегш 
головное прикрытіе у жрецовъ различныхъ разрядовъ. Сисиііш, 

капишонъ, о которомъ ел. § 2111, и пса, кусокъ матеріи, об¬ 

вязанный около головы, который носили жены жрецовъ і'іаші- 
пев, а также и другія женщины въ особенныхъ случаяхъ, иапр. 

при траурѣ. Арех собственно остроконечная верхушка у рг 
Іеив жрецовъ Патшее и каііі, но до синекдохѣ арех назы¬ 

вался и одинъ рііеик, а йотомъ употреблялось и о другою 
предметахъ съ заостренной вершиной, и наконецъ метафо¬ 

рически = етецъ, т. е. высшій блескъ, значеніе, сила. Таг- 

диіпіо адиііа рііеит аиі'егб. Ьіѵ. 1, 34 и о томъ же слу¬ 

чаѣ: АІ) адиііа Тагдиішо арішп ішрозііиш риіапі. Сіе. 

Ье%. 1, 1. СиіІіЬеІ аріеет Віаіеш ішроиаишй. Ьіѵ. 6, 40. 
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Лрех зеиесіиііз аисіогііаз. Сіе. Йен. 17. Еециш аргеен (сила). 
Ног. 0(і. 3, 21. 20. І)оті цшнціе нопнізі реіатіт зраііапа- 
Іиг. 8ие*. Аіщ. 82. Еисіійез, цишн агіѵезрегазсегеі, Іипіса 
Ьпца тиііеіігі іпйиіиз еі раіію ѵегзіеоіоге атіеШЗ еі сариі 
гіса ѵеіаіия (слѣд. одѣвшись, какъ женщина) е йото зиа Ме- 
цагіз АіЬепав ай йоегаіет соттеаЬаІ. Оеіі. 6, 10. Если-бы 
пса была какое-ниб. рііеиз, то было бы сказано орегѣиз. Рагіз 
Маеопіа шепіиш тнііха сгшешцие тайепіегп зиЪпіхиз Неіепа 
роіііиг. Ѵігц. Аеп. 4, 216. 

225. Соіог, рідтепіит, і'исив, соіогаге, (исаге, Ъіпдеге. Со- 
Іог *), цвѣтъ, съ которымъ какой-ниб. предметъ представляется 
глазамъ, потомъ въ частности зн. 2) цвѣтъ лица, краска, особ, 
часто Ъ) здоровый, красивый цвѣтъ лица, 3) колоритъ, манера, 
тонъ, стиль рѣчи, 4) физіономія, характерѣ чего-ниб., осо¬ 
бенная печать, лежащая па чемъ-виб., 5) всякая особенность 
выступа чего-ниб. наружу, наружной, видимой стороны. Г%- 
шенішп, отъ рііщеге, цвѣтъ, краска, въ смыслѣ средства или 
вещества для разрисовки, окраски, и 2) метафорически то, 
чтб придаетъ какому-ниб. предмету особый колоритъ, цвѣтъ, 

особую печать. Гисиз, 90x0с, румяна, 2) метаф. = прикрасы, 
поддгьлка, притворство, фальшь. Сюда относится соіогаге -- 

дѣлать такъ, чтобы что-виб. получило цвѣтъ, окраску, въ осо¬ 

бенности, когда это дѣлается не окраской чѣмъ-инб. снаружи, 

какимъ-ниб. рцдаелШш либо іисиз, а внутренней перемѣной 
въ частяхъ, придающихъ предмету видъ и цвѣтъ, слѣд. а) окра¬ 
шивать, прикрашивать, Ь) придавать особый колоритъ, особую 
печать. Если окраска предмета дѣлается наведеніемъ, наложе¬ 

ніемъ на него іисиз или другаго какого-ннб. средства окраски, 
то это наз. і'исаге; а если окраска дѣлается смачиваніемъ 
предмета въ жидкости, насыщенной какимъ-ниб. красильнымъ 
веществомъ, либо опрыскиваньемъ такимъ веществомъ, какъ то 

*) Курціусъ- («ПШіЫіее и проч. 1, с. 92, соіог производитъ отъ одного кор¬ 

ня съ ееіаіе, оссиіеге; другіе связываютъ это слово съ урьк, откуда урейуя, 
противъ чего Корссенъ, Эеііг стр. 382 возбуждаетъ сомнѣніе. Однако всякій, 

даже и не снаружи наведенный, цвѣтъ всегда ееть нѣчто такое, чтб, какъ 
внѣшнее, стоитъ иередъ внутреннимъ, закрываетъ его, и поэтому произ¬ 

водство отъ ееіаге и т, д. довольно благовидно. 
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п другое дѣлаютъ красильщики, то это наз. ііпцеге. Поэтому 
метафорически Іілреге (а1і(ще»і или аііциісі) зн. сообщишь пред¬ 
мету какой-ниб. характеръ, ткую-ниб. печать тѣмъ, что за¬ 
ставятъ его воспринять въ себя какол-ниб. духовный элемент*!, 
какъ-бы духовную закваску (аіщиа ге), насколько онъ под¬ 
дается этой операцій. Но і'исаге аііциій зн. придавать пред¬ 

мету лоскъ или блескъ, который поддѣльному, вредному, отвра¬ 

тительному долженъ придать натуральный видъ настоящаго, 

пстинно-добраго или истинно-прекраснаго. Так. образомъ іш* 

реге и значило бы въ родѣ: проникать, пропитывать, напиты¬ 

вать, насыщать, і'исаге прикрашивать, наводить лоскъ, подѣ¬ 

лывать, въ метафорическомъ смыслѣ всѣхъ этихъ словъ. Но 
оба эти глагола у писателей классическихъ употребляются всего 
больше только въ раггісіріиш равзіѵі, Ііпсіиз и і'исаіив, а кромѣ 
того, і'исаіик весьма часто 2і бываетъ еще и эпитетомъ самаго 
особеннаго блеска, полученнаго предметомъ. Бизрензиз іиссг- 

іиьдие ѵиііиз, сгеЬга соісгіз тиіаііо Ііаес арегіа ас татііі'езіа 
іасіеЬапІ. Сіе. Сіиепі. 19. ІпІеНірез піЬі! ііііиз (Катона въ 
его рѣчахъ) Ііпеашепіів, іііві еогит рзідтепіогит, циае іпѵев- 

іа гюшіиш егапі, Погет еі соіогет (Іеі'иіззе Ісі. І’гиі. 87. 

Огаііопів, паггаііонів, игЪаиііаІій соіог. Сіе. Соіог еі зресіез 
ріІ8ііна сіѵіШіз. Сіе. Ай. 4, 16. Ѵііае соіог. Ног. АЙ8рет 
іетеге рідтепіа іп ІаЬиІа. М. Юіѵін. 1, 13. Тіпцеге іетрога 
(исо. Ргор. Иі, циит іп коіе ашіиіеш, і'іегі лаіига, иі соіогег, 
8Іс, диит І8І08 1іЬго8 Іе^егіш, вепііо Шогиш сапіи огаііонет 
шеат гща8І соіогагі. Сіе. Ог. 2, 14. КиЬго соссо ііпсіа ѵе«- 

Ііа. Ног. 8аІ. 2, 6, 103. Огаіог віі шіііі ііпсіт Ііііегів. Сіе. 
Ог. 2, 20. Сошровііа еві циіішйсіит {'исатіі сига соіопів. ОѵШ. 

Тгіві. 2, 487. Наіигаіів іпегаі, поп /исаіив пгіог. (Лс. Вгиі. 9. , 

226. Аіег, підег, /игтз, /ивсиз, риМиз. Ліег зн. «черный» щ, | 

смыслѣ мрачный, пасмурный, а иірег «черный» въ смыслѣ ,, 

темный, неясный. Въ эстетическомъ отношеніи нірег оэн. че{И 
ный цвѣтъ красивый, яркій, сверкающій, аіег черный цвѣтъ не¬ 

пріятный, мутный, тусклый, смутный, угрюмый, и метафорѣ 
чески аіег символъ бѣды или того, чт 6 считается бѣдой, а пір 
символъ злаго характера, коренящагося въ низости (черно 
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души. І*'игѵив и Сивсив, изъ которыхъ первое встрѣчается 
только у поэтовъ, обыкновенно приводятся къ одному корню; 

но кажется, что Гигѵив главнымъ образомъ бываетъ эпитетомъ 
міра подземнаго и подобныхъ ему мѣстъ и Ъ) эпитетомъ того, 
на чемъ есть цвѣтъ того міра, чѣмъ и напоминается о при¬ 

надлежности къ тому міру, происхожденіи изъ него н связяхъ 
съ нимъ, слѣд. мрачный, черный, какъ ночь (міра подземнаго— 

адская) '). Ривсив есть эпитетъ ночи, подземнаго царства и 
тамошнихъ предметовъ, потомъ народовъ, почернѣвшихъ отъ 
солнечнаго зноя, и того, чтб но своему цвѣту похоже на ко* 

торый-ниб. изъ этихъ предметовъ, слѣд. означаетъ цвѣтъ не 
чисто опредѣленный, но сквозь который болѣе или менѣе про¬ 

свѣчиваетъ, сквозитъ какой-ниб. другой цвѣтъ, предметъ цвѣ¬ 

та неопредѣленнаго, темносѣрый, бурый, темнокрасный. Риі- 

Іиз,5) мутнаго, пепельнаго, дикаго цвѣта, какова вапр. одежда 

траурная, одежда простыхъ рабочихъ. Ветоспіив ІшшпіЪив 
атіввій аІЬа еі аіга <1ш егпеге поп роіегаі. Сіе. Той с. 3, 39. 
Кесісіат іат аігат, г^иат сагЬо еві. Тег. Асіеіріі. 5, 3, 63. 
Біе8 аіег, какъ напр. Ьіея АПіеішіз. Аіга шогв, аіга сига. 

Ног. Шугит еЬеітш. Ѵіг§. Шуга ге§иа Шіз. Оѵісі. Соеіит 

ріее підгіт. М. Ніс підег езі, Ьипс іи, Котапе, саѵеіо. Ног. 

СашШа іп тут ѵегіеге. ..Тиѵеи. Гигѵа апіга (подземнаго міра). 

Оѵі(1. Меі. 5, 541. Ригѵа Ргозегрта. Ног. Ризсае йеив аи- 

Іае. Ргор. 4, 11, 5. Апсіготеііе раігіае {тса соіоге виае. 

Оѵиі. Нег. 15, 36. Ьи^еЬапі риіііз раіііз ашіеіае. Ѵагго ар. 

Коп. р. 549. Ѵеггея ргаеіог іи оШсіиа гтуогет рагіет сііеі 
е.иш іипіса риііа весіеге воІеЬаі еі раіііо. Сіе. Ѵегг. 4, 24. 

227. Саіідо, іепеЪгае, оЬзсиіііаз. Темнота и мракъ бываютъ 
пли таковы (такъ густы), что совершенно скрываютъ и дѣла¬ 

ютъ невидимыми предметы, либо только таковы, что если п 

*) IIу лпічешю, Питие могло бы быть отъ одного корня съ ороѵ»}, эррѵо^, 

5*5, ’Оррг .'г, но это производство въ послѣднее время отвергнуто. 
*) Г и 11 иа находится въ связи съ яеХХо'е, тггХгйѵод, ігоХсо?, Сл. Курціуса I. 1. 

стр. 236. Коростъ 1. 1. стр. 309. Но во всякомъ случаѣ для этого параграфа 
ел. Примѣч. къ § 232. 

18 
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не дѣлаютъ невозможнымъ, то по крайней мѣрѣ затрудняютъ 

ясное различеніе и ратозтван>е предметовъ; въ первомъ слу¬ 

чаѣ будетъ са%о,—слово отъ одного корня съ сіага, стар, са- 

Ню, сеіаге, оссиіеге,—въ послѣднемъ случаѣ іепеЬгае. Но 

оЪвепгіІав есть качество того, что оЬзснгит, т. е. того, что, 

по слабости свѣта, около себя пмъ распространяемаго, не мо¬ 

жетъ быть хорошо видимо, ясно разузнано. Слѣд. оѣзсигііж 

находится въ самомъ предметѣ, а саіідо и іенеЬгае приходятъ 

на него ищшѣ. Отсюда выходитъ и метафорическое ихъ зна¬ 

ченіе, именно: оЬзсигіІаз а) темнота какого-нибудь предмета 

для разсудка, т. е. неясность н неопредѣленность, съ которой 

предметъ представляется пониманію, п 1») невидность, т. е. 

неважность по мѣсту, званію, происхожденію. Это можно озна¬ 

чать и словомъ (енеіігае, только про этомъ надобно взять обо¬ 

ротъ такой, который темноту выставилъ бы какъ будто обо¬ 

лочкой предмета. Болѣе сильное выраженіе для этого будетъ 

саіщо. О сраженіи при Іас. Тгазітепиз: Егаі іп Іаміа саМц 

діпе гоауог ввив аигіиш, диаш осиіогию. Еіѵ. 22, 5, сличи съ4 

ІЬісі. с. 6. ОЬзсигаІо зоіе іепеЪгае зині і'асіае гереніе. Сіе. 

Еер. і, 1 в. ТепеЪгае съ посііз и безъ этого часто=вох. 

Оівскггіав ІаіеЬгагшп. Тас. Нізі 3, 11. Тапіа езі шзоіепііа 

ас (игііа ѵегЬогипі. иі огаііо, чиае Іигпеп асШіЬеге геЬиз сіе- 

Ьеі. ео оівсигіШет ас іепеЬгав айегаі. Сіе. Ог. 3, 13. Подоб¬ 

но этому говорится іепеЬгав или саііціпет обишіеге, 1. шш 

саі. оМнсеге; ]асеге іп іепсЪгіз, ех іепеігіз еѵосаге. 

228. ЛтЪгозив, орасиз, итЪгаШіз. ЦіпЬгозиз зн. имѣющій і 

у себя или дающій много тѣни, тѣнистый, но орасиз ') нахо¬ 

дящійся въ тѣни. т.-е. безъ солнца, закрытый отъ свѣта и 

жара солнечнаго, и поэтому часто употребляется съ добавоч¬ 

нымъ значеніемъ сумрачности и прохлады, въ отличіе отъ аргі- 

сив (освѣщаемый солнцемъ); шнЪгаіШз,—образовавшееся такъ 

же, какъ ачиаБИз,—остающійся въ тѣни и особенно любящій 

тамъ быть, изнѣженный 5). Е$о Іосиш аевіаіе итЪготгт 

‘) Сродно ля ораси$ съ орегіге, аргіеи» съ арегіге, остается водъ сомнѣніемъ 

*) Сл. Крафта къ Йо». НепЫегІіиаіі р. 271. 



276 — 

ѵісіі гшпциаш: регпшіііз Іосій ациаш ргоЯиеиІет еі е,ті иЬе- 

геш !). Сіе. С^и. Гг Б, 1, 2. Іи ѵігіеіі орасадие гіра іиатЬи- 

Іапіев. И. Ье.и. 1, 5. Ай таіат (Іотейіісаш гііасірііиат ѵііат- 

цие итЬгаШет еі (Іеіісаіат цииш ассезеегииі еііат роёіае, 
негѵов отпіз ѵігіиііз еМипі. Ісі. Тивс. 2, 11. 

229. Саегиіет, саегиіиз. саезіиз, діажиз. Саегиіеив,—а для 
метра у поэтовъ часто саегиіиз, — гов. о цвѣтѣ неба, моря, 

рѣкъ, того, что относится къ двумъ послѣднимъ средамъ, цвѣтѣ 
глазъ Германцевъ, слѣд. синій, голубой, но —смотря по оттѣн¬ 

камъ такого цвѣта и по переливу его въ другіе цвѣта—и темно¬ 

синій, синевато-сѣрый, темно-зеленый; саевіиз говорится только 
о цвѣтѣ глазъ, и особ, глазъ Минервы, которая ногречески наз. 

•улаѵ/.йгг.г, слѣд. означаетъ цвѣтъ глазъ не черный, какой 

большею частію бываетъ на югѣ, но синій, сѣрый или карій, 
но который, смотря по натурѣ индивидуума, переходитъ въ цвѣтъ 

близкій къ описанному или болѣе свѣтлый, напр. цвѣтъ глазъ 

у кошки. Это же идетъ и къ взятому изъ греч. языка, въ про¬ 

зѣ золотаго вѣка неупотребительному, цЬшсиз, улз’), ко¬ 

торое употреблялось не объ однихъ только глазахъ. Аа саеіі 
ссіегиіа Іешріа шадцв іепсіеЬаш Іасгішапз. Сіе. Біѵіп. 1, 20. 

Саегиіа ітЪез. Ѵігр;. Аеп. 8, 622. ГІиѵіоз ѵосо еі циае 
саегиіео зіні пишіші роиіо. ІЬ. 12, 182. Саезіі осиіі Міиег- 

ѵае, саегиЫ Іісиніиг езве Керіит. Сіе. N. Б. I, 30, сличи 
съ Ьисгеі. 4, 1152. Саезіо ѵепіаш оЪѵіиз Іеопі. Саіиіі. 45, 

7. Саегиіеъ осиіі Сегшапогит. Тас. Оепп. 4. Лгсіеніез осиіов 
Іишіпе діаисо. Уіг§. Ѳеог$ц 4, 451. Ѳіаиса иіѵа. И. Аеп. 6, 

416. брасіісез ециі §1аисіцие. Ісі. Сгеог§. 8, 82. Сл. Прим, къ 
§ 232. 

230. І/іігкЫз, ІіѵШиз, раМШиз, /Іаѵиз, /1иіѵиз, дгіѵиз, Іиіеив. 
Гигісіиз ■') блѣдный, блѣдножелтый, желтоватый, съ такимъ 
смысломъ, что цвѣтъ непріятенъ, противенъ, и поэтому бываетъ 

особенно эпитетомъ подземнаго царства п того, что тамъ на- 

') Изъ такихъ и подобныхъ мѣстъ Ферд. Шульцъ, Сшюи. з. ѵ. для иш! гозив 
выводитъ сиеніальнын оттѣнокъ сырости. 

*) Сличи Фосса къ Ѵіг.ц. Аеп. 3, 82. 

■* *) Сродно съ къ которой} относится, какъ Іа си а къ х^*1ѵе- 

18* 
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холится, и еще сѣры, только очень блѣдножелтой. Ьіѵйіиз '), 
свинцоваго цвѣта, эпитетъ кожи при подтекѣ крови и эпи* 

тетъ лида у человѣка, мучимаго завистью. Г1иѵи8 5), свѣтло- 

желтый, золотистый, соломеннаго цвѣта, палевый, бѣлокурый, 

свѣтлорусый (саѵЗос;), эпитетъ зрѣлаго хлѣба (въ полѣ) и свѣтло- 
русыхъ или бѣлокурыхъ волосъ. Ічііѵиз “), темножелтый, красно- 

желтый, рыжій, бурый, эпитетъ золота и львовъ, бііѵіиз свѣтло- 

желтый, соловой 2). Ьиіеиз, шафраннаго цвѣта, оранжевожел¬ 

тый, желтый, и болѣе или менѣе съ краснымъ отливомъ, 

эпитетъ Авроры, яичнаго желтка, сѣры. Раііібиз :)) эпитетъ 
лица, поблѣднѣвшаго отъ испуга, тоски, смерти, блѣдный, 

поблѣднѣвшій, безъ кровинки въ лицѣ, потерявшій всякій 

цвѣтъ, означаетъ вообще потерю или отсутствіе всякаго спеці¬ 

альнаго цвѣта у предмета. Сличи примѣч. къ § 232. Вигійа 

Рагса. Ргорегі. ЬшШит шИііг. Оѵісі. Ыѵісіа агюін ЪгасЫа. 

Ног. Ѵайа Ііѵійа ѵеггипі. Ѵіг§. Аеп. 6, 320. РаШсЬ іигЬа 
(мертвецовъ). ТіЬиІІ. Шаѵа агѵа. Ѵіг§. Паѵа Сегез, Й. Міпег- 

ѵа, но также и й. Аигога, для отличія отъ Іиіеа Аигога. Оѵісі. 
Ѵіг". Соіог (Іеіепттин аІЬіз (ециіз) еі діісо. Ѵігд. Оеогу. 3, 

82. Іміеит виірішг. Оѵісі. 

231. ВиЬег, ги/т, гиійт, гивзш, ригртеиз, яраеііх. Какъ аіег 

и аІЬив основные тоны цвѣта въ черномъ и бѣломъ цвѣтахъ безъ 
дополнительныхъ цвѣтныхъ оттѣнковъ, такъ ліѣег основный 
тонъ въ цвѣтѣ красномъ и есть эпитетъ крови и, сообраз¬ 

но съ тѣмъ, краски, румянца въ лицѣ, кермеса (сосеит), крас¬ 

наго пламени, утренней и вечерней зари, краснаго письма 
краской гиЬгіеа, написаннаго краснымъ Пріапа. Ііиіиз есть 
эпитетъ рыжихъ волосъ, пшеничнаго зерна и, по Оеіі. N. А. 

2, 26, такихъ предметовъ, которые можно бы называть и і‘!а- 

ѵие, 1‘иіѵив, Іиіеиз, ерасііх, слѣд. красный, съ желтымъ или 

*) Ілйеіив Корссенъ I. 1. стр. 149 сличаетъ, а слѣдоиало би сличить п Курцн 
усу, 1. 1, I, стр. 338-съ нѣм. ВІеі, свинецъ. 

!) Иаѵиа, Шѵиз, йііѵиа, нѣм. уеІЪ сродни. См. Корссена 1. 1. стр. 209. (На- 

ѵив = церк.—слав, плавай: ниш плаеы суть кг жатвѣ). 

3) Сродно еъ нѣм, /аІй, 
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бурымъ отливомъ, пунцовый, коричневый, краснобурый (о лю¬ 
дяхъ: рыжій). Но гцШиз '), эпитетъ золота, волосъ у Гер¬ 
манцевъ, огня, утренней зари, будетъ, пожалуй, красноватый, 

изъкрасна желтый, рыжеватый, т.-е. желтый, съ краснымъ 
отливомъ. Кіі8$іі8 *) наз. сттлокрасныгі, цвѣта сурика, ры- 

оюій. 8раг!іх. бурый, темнокоричневый, каковы финики или 
каштаны Ригригеиз, “оруирго:, пурпуроваго цвѣта, прохо¬ 
дитъ по ряду цвѣтныхъ тоновъ, изъ которыхъ каждый отли¬ 
чается совершенно своеобразнымъ блескомъ и еще тѣмъ, что, 
смотря по мѣсту передъ ними наблюдателя и по освѣщенію 
предмета, главный тонъ блеститъ отливами другихъ цвѣтовъ, 
слѣдов. черный, но съ отливомъ краснаго или голубаю, фіо¬ 

летовый, темнокрасный, нркокрасный, пунцовый, аметисто¬ 

вый, гіацинтовый. Потомъ это слово означало всякій цвѣтъ съ 
пышнымъ блескомъ, даже бѣлизну лебедей и снѣга; впрочемъ 
это бывало только у поэтовъ. Сл. Примѣч. къ § 232. ВгіЪег 

банрнів, гнЬгига соесит, г. Натта, г. таге (на утренней за¬ 
рѣ). Іігфа ѵігро (рыжеволосая). Тег. Неаці. 5, 5, 17, Киі’а 
ЁІІіро (пшеница), г. заіщиіз. Виіііа Патта. Оѵігі. Меі. 12, 

294. Втт ѵеіа. Ідісгеі. 4, 73. НонезН врасігсев (едиі) ціаисі- 
рие. Ѵігр. Оеогц. 3, 82, и здѣсь см. Фосса. О ригригеиз см. 

■его же къ Ееіор. 4, 44иР1іп. Н. N. 9, 61. Ригршеит віа- 

теп (основа на ткацкомъ станкѣ). Ргорегі. 1, 3, 41. Ригри- 

геа Аигога. Оѵій. Меі. 3, 184. Ригргігео ЬіЪіІ оге (=1аЬгік) 

несіаг, Ног. Ой. Б, 3, 12, Ртрцгеив Пой говае. ІЙ. Ой. 3, 

15, 15. Ригригеі (тагів) Нисіив. Ргорегі. 2,26, 5. Ригригеі 
оіогея. Ног. Ой. 4, 1, 11, гдѣ см. толкователей. 

232. АІЪиз, сапАЫиз, сапиз. Какъ аіег есть основный тонъ 
въ черныхъ цвѣтахъ, піЬег въ красныхъ, такъ аІЬнв въ бѣ¬ 

лыхъ, слѣд. бѣлый безъ всякаго дополнительнаго отлива, но 
саікіійнв, отъ санйеге, бѣлый съ отблескомъ, ослѣпительно-бѣ¬ 

лый, бѣлый какъ снѣгъ, эпитетъ снѣга, лебедя, чистаго цвѣта 
лица, тоги, противоположно терминамъ: пірег, іизгив, Іигійпв, 

') ВпЬѳг, гиГиа, гиШиз, гивзиз, іроЭро-, пѣм. гоік (слав, рыжій, рудый) — 

всѣ между собою сродны. 
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раШгІіій. Сатшй '), эпитетъ сѣдыхъ волосъ, инея, соломипы зрѣла¬ 

го колоса, сѣдой, сѣрый, дикаго цвѣта, сѣроватый, серебруспты 
цвѣта, иногда почти=Лаѵи8. Въ метаф. смыслѣ а1Ьпб=благо¬ 

пріятный, счастливый, обѣщающій хорошее, но въ этомъ смыс¬ 

лѣ рѣже, нежели саікНгІив, которое употребляется еще и въ 
эстетическомъ и нравственномъ смыслѣ: чистый, настоящій, 

искренній; с&пт—почтенный по лѣтамъ. Кеііх Ше согѵо га- 

гіог аНю. -Іиѵеп. СатІШіог суете, Ііегіега і'огшо8Іог аІЬа. Ѵігіг. 
Есі. 7, 38. Аііисі еві сатИАит. і. е. циміат пііепіі Іисе рег- 

Ашті евве, аііші аІЬит, диосЗ раііогі сопьіаѣ еяяе ѵісігшт, 

8егѵ. жі Ѵігц. Оеогр. 3, 82. СапйіАит оѵі. Рііп. СатШа 
аѵія (аистъ, гусь, лебедь). Ѵіге. СатШі (Іепіеб. Саіиіі. 39,1. 

СапАіАа Шо. Ѵігр. Но говорптся и саіиЗісІі (бѣлые какъ снѣгъ) 

сгіпе$. Сапі саріііі. Сапа ргиіпа. Ѵігц. Саше агівіае. 0ѵі<1. 

АІЬа паиііа яіеііа. Ног. СапАіАит цепие сіісеініі. Сіе. Таш 
іеііх иііпаго, диаш ресіоге сапАШиз, еззеш. ОѵісІ. Сапа бепесіа. 

Сапа іійеб. Ѵіг&. 

Примѣчаніе. Указывая въ послѣднихъ параграфахъ спеціаль¬ 

но на отдѣльные предметы, при именахъ которыхъ то или дру¬ 

гое назвапіе по цвѣту употреблялось болѣе или менѣе посто¬ 

янно, мы имѣли въ виду—дать начинающему нѣсколько точекъ 
опоры среди неопредѣленности предмета. Аіег, нщег, аІЪиз, 

сансШІив, гиЬег можно принимать за названія простыхъ цвѣ¬ 

товъ; а ко всѣмъ остальнымъ идетъ то, что говоритъ и доказы¬ 

ваетъ на отдѣльныхъ случаяхъ Гёте въ своей ЕагЬепІеІігв: 

Древніе общія, родовыя названія цвѣтовъ употребляли вмѣсто 
частныхъ, видовыхъ и, наоборотъ, послѣднія вмѣсто первыхъ; 

названія цвѣтовъ не имѣютъ у нихъ значенія постоянно-одина¬ 

коваго и не строго-опредѣленны, но эластичны и неустойчивы: 

они захватывали и сосѣдніе цвѣта по обѣ стороны извѣстнаго 
цвѣта, и оттого ихъ желтый цвѣтъ отливает ъ, съ одной сторо¬ 

ны, красным, а съ другой, синимъ, ихъ синій переходитъ ча¬ 

стію въ зеленый, а частію въ красный, красный то въ желтый, 

то въ синій и т. д. Въ то же время изъ параллели цвѣтовыхъ 

*) О корнѣ см. § 236. 
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названій у Гёте открнвается, какъ, не смотря на неопредѣлен¬ 
ность терминовъ, Древніе были богаты по части характеристи¬ 

ки цвѣта. 
233 и 234. Шіог, яріепйог, (иідог, (иідиг, (гЛтеп съ отно¬ 

сящимися къ эт имъ понятіямъ г.іа юлами и именами прила¬ 

гательными. Глянецъ, т. е. ясная, пріятная наружность пред¬ 
мета, по которой взглядъ на него успокоителенъ для глаза, 
будетъ мііог, лоскъ, блескъ, игра. Онъ частію природное ка¬ 

чество тѣлъ, напр, а) жирныхъ веществъ, Ь) (не выставлен¬ 
ныхъ на солнце) драгоцѣнныхъ камней, въ чистотѣ содержи¬ 
мыхъ металловъ, мрамора, звѣздъ, здороваго, крѣпкаго тѣла 
у человѣка и животныхъ, а также, напр. у обоихъ послѣд¬ 
нихъ предметовъ, бываетъ слѣдствіемъ убора, ухода, выправка 
и т. д. и переходитъ при этомъ въ эстетическую красивость, 

въ противность понятію зциаіог. Метафорически употребляется 
объ языкѣ, почта = красота, изящная форма, въ контрастъ 
съ Іюггісіа (Сіе. ВгиГ 67). Но если «блескъ» говорится о на¬ 
ружности предмета, испускающей или отражающей свѣтъ, 

п при этомъ она производить на взглядъ особенный эффектъ. 

въ сравненіи съ другими предметами, возбуждаетъ въ сердцѣ 
наблюдателя удивленіе, изумленіе, чувство высокаго, то это 
будетъ уже не пііог, а зріешіог, антитеза къ яоічіев, которая 
означаетъ усиленный блескъ предметовъ, означенныхъ при 
иііог подъ Ь), и въ такомъ случаѣ производится искусственно 
и бываетъ дѣломъ не вкуса и опрятности, но роскоши; въ пе¬ 

реносномъ смыслѣ вообще соотвѣтствуетъ нашему блескъ, т. е. 

означаетъ пышность, великолѣпіе, славу и т. п. Ь’иіцог *) наз. 
блескъ, сверкающій какъ молнія, поразительный для взора, 

слѣд, сильнѣе чѣмъ зріеікіог, и метафорически въ прозѣ не 
употребляется. Сообразно этому различію въ значеніи и упо¬ 
требленіи словъ: шіог и аріешіог, различаются и слова: пііеге, 

нііезсеге, шЬііІив, вріетіеге, зріешіеясеге, врІеіпІШиз, Іи1«еге; 
послѣднее уиотребляется и о настоящей молніи или зарницѣ, 

') Киідягс, ішдос, і'цІ§иг, ШІшеи еСс. огь одиого кория съ 3ЦІ751Ѵ ц нѣ*. 

Віііл (слан. блистаю, блескъ'. Курціусъ, 1. 1. I, стр. 157. 
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но ініігог такъ говорится рѣдко. Но Лйяиг называется вообще 
только настоящая молнія, со стороны ея блеска, •ігтрагт;, тк- 

У'~т, (слѣд. н зарница), и ГиЬшгаге нлп Гиі^егаге освптшь: 
а І'иішеп наз. молнія зажигающая, поражающая, 
говорится метафорически о сражающемъ ударѣ несчастія, и 
о сильной рѣчи: но і’иішіпаге. поражать молніею, убивать 
громомъ, говорится только у поэтовъ либо у позднѣйшихъ. 

Быть поражену молніей, громомъ будетъ сіе соеіо Іаіщі. Ш- 

кпі ищиепіів, (иідепі ригрига. Сіе. Саі. 2, 3. Шіог аигі, 
агреніі, еЬогіз, ІіегЬагшн. Ѵепегіз егіпів ніреітіті пііогін соп- 

ііиеі зр.ееіет гиіі" егіпів. Ріт. Н. N. 37, 69,—мѣсто, изъ 
котораго видно, что пііог употребляется не прямо о бѣлизнѣ, 

и что говорятся не только зріепйог трет, какъ сказано 
РІін. Н. N. 12, 9. ІТгіІ те СЗусегае пііог віріепйепігв Рагіо 
тагтоге ригіиз. Ног. Огаііопіз виЫітііаз еі тарпШсевйа 
сі пііог. (^иші. 8, 3, 3. Зріепйог аигі, агрепіі, реттае, риг- 

рнгае, іциагшн, йотиз. Нотт ойеийіі ригригае релиз, вріеп- 

йог, пііог. Сіе. Соеі. 31. Вріепйійа еі ргапйіз огаііо. Сіе. 

Вгиі. 75. Вріетіійа іирепіа. Ій. ОН’. 1, 8. Нопезіі Іютшев 
еі вшито вріепйоге ргаейііі. Ііі Сіиепі. 69. Ѵігіиз Іпсеі іи 
іенеЬгіз врІепйеЩие рег зезе зегорег ыееріе аііепіз шциаш 
зопШшз оѣеоіезеіі. Ій. 8езі. 28. Ргйдог аигі, агтогит, яре- 

сиіопш, ригригае. Ѵеггез ИаЬеЬаі еіоті зиае сапйекЬгиш 
Йоѵіз е рештіз аигосще регіесіит, си)из (гйдоге соііисеге 
аідие іііивігнгі Лоѵіз іетріит орогіеЬаі. Сіе. Ѵегг. 4, 3 

Аиригез соеіі /Ыдига геріопіЬиз гаііз іетрегапіо. Ій. Сер. 2 

8. Фасе, оЬзесго, іи те ѵіт согизсат рійтіпів. Сіе. Тизс. 

9. переводъ изъ 8орІі. ТгасЬ. 1086. Риідигаііо озіеийіі ір 
ист, (иіттаііо ешііііі. 8еиес. Оиаезі. N0!. 2, 12. Риітіпа 
Согідшне соиіепшашиз. Сіе. Тизс. 2, 27. 

235. Рах. іаейа, /ипаіе, сегеив, сапйеіа, сапйеІаЬгтп, Іисе 
Іусітщ Іаіепіа, Іатрав. Рах, отъ одного корня съ оу.тг 
оіЬы, есть общее названіе для всякаго факела, свѣтитъ -іи 
только онъ, иле зажигаетъ (іпсепйіі), а метафорически — зн 
жигательное средство, искра, жаръ, поджигающая страсть 
Только для освѣщенія служатъ: іаейа, прямо отъ сешо, безъ 
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посредства сас, саіс.—сосновый факелъ и особенно факелъ, 
употреблявшійся при торжественныхъ случаяхъ (свадьбахъ, по¬ 
хоронахъ) '); это былъ древнѣйшій родъ факеловъ. Сеггив, 
отъ сега, восковая свѣча; йшаіе, отъ Лшів. восковая свѣча 
пли восковой факелъ, названный по свѣтильнѣ, отъ сегеив 
отличавшійся большей величиной. Сапсіеіа, отъ сапйеге, о ко¬ 
торомъ см. § 286, восковая или сальная свѣча,—слово, которое 
у Цицерона не встрѣчается, и есть просто родовое названіе 
для сегеив и йтаіе. Іліеегпа, отъ Інсеге, и взятое съ грече¬ 
скаго Іусіншв, ~/,Ьуу:с, (Агіві. ХпЪ. 18), лампа, которую дѣ¬ 
лали изъ глины въ разныхъ формахъ и съ разной окраской. 

Ьаіегпа или Іапіегпа, фонарь, который дѣлался изъ рога, либо 
и изъ пузыря, такъ какъ стекла еше не было; это слово обра¬ 
зовалось изъ Аау-тгу, какъ раіегпш отъ ~атг(р, раіег. Сап- 
йеІаЪгшп, Аоууоиуос, отъ сапйеіа, 1; подсвѣчникъ объ одной 
чашечкѣ и для одной свѣчки. 2) а еще и подножка для нѣсколь¬ 
кихъ свѣчей, деревянная либо металлическая, болѣе или менѣе 
искусной работы п болѣе или менѣе дорогая: иногда ее при¬ 

крѣпляли стоять на одномъ мѣстѣ, а иногда вѣшали на стѣ¬ 

ну илп на потолокъ, а иногда она была переносная, какъ гов. 
8егѵ. Ѵііті'. Аеп. 1, 726. Ііатправ, Хаа-кі;, зажженный факелъ, 

только у поэтовъ, когда рѣчь идетъ о греческихъ художествен¬ 
ныхъ работахъ ■). Еуо ѣтсев )ат ассепвав асі ѣіфів игЬін іп- 
сенсіінт ехвііпхі. Сіе. Різ. 2. НаппіЪаІ іапоиат типа /«.тсріе 
ЬеШ. Ілѵ. 31, 10. Біеенйі /іасез. Сіе. Ог. 2, 51. Сегев іаеёаз 
ех щпіЬив Аеінае шіЪттіаѵіі. И. Ѵегг. 4, 48. Таесіа )ш;а- 
Ііз. Оѵій. Нег. 4, 121. ОпшіЪігв ѵіеів віаіиае: асі еаз Іив. 
сет. Сіе. ОН. 3, 20. С. І)иі1іит гесіеішіет а соепа венет 
ваере ѵісІеЬат риег: сІеІесІаЪаІиг сгеЬго (ипаіі. Ій. 8еп. 13, 

гдѣ прежде вм. сгеЬго читали сегео. Ме іишеп сапіЫае бе- 

сіисіі. Лиѵеп. 3, 287. Іп воіе Іисегпат ассеікіеге иііііі іпіег- 
еві. Сіе. Кіи. 4, 12. Ідіх Іопце аііа еві воіів еі іусішогит. 

*) Но разумѣется, онъ можетъ быть названъ и іах. 

*) Собственно но лат. означается словами: Гах, іаейа, какъ иапр. ТіЬ. 2, 1, 

82: Ашог, аМе (асек, сл. съ проведеннымъ далѣе мѣстомъ Сіе. Ѵегг. 2, 47. 



М. Соеі. 28. Юих Шегпа ѵіае сіаивіз і'егог аигса Наитія. 
Магііаі. 14, 61, гдѣ аигеа означаетъ только блескъ. Ѵеггев 
НаЬсЬаІ сіоші сашЫаЪгит Лоѵів е §ешіш$ иигосріе рогГесіиш, 
сіуив Іиіроге соЛисеге аЩие іІІиЫгагі Лоѵіз Іеінріиш орогіе- 
Ьаі. Сіе. Ѵегг. 4, 32. Ѵісіі аг^епіеиш Сирііііпегп сиш ІатраЖе. 
1(1. Ѵсгг. 2, 47. 

236. Агсіеге, (егѵеге. саіеге, іереге, {Іаугаге, аевіиаге, сип- 

Аеге, игеге, іпсетіеге, аесепАеге, виссепйеге, іп/іаттаге, сте¬ 
ршее съ нѣсколькими относящимися сюда сложными глаголами 
и съ именами существительными. Изъ упомянутыхъ глаго¬ 

ловъ первые семь непереходные, а остальные переходные. Изъ 
первыхъ апіеге ') за. горѣть, быть зажжену (ассопзіш или 
шсепыіш евве), быть еь огшь, и Ь) метафорически гов. о пре 
метахъ, испускающихъ сильный свѣтъ = блистать, сверкать 
а также и с) о видныхъ со стороны порывахъ сердца (отъ 
страстей и желаній и ихъ обнаруженія въ поступкахъ п рѣ¬ 

чахъ). 1’егѵеге ■), кипѣть, кипятиться, гов. о веществахъ 
жидкихъ, какъ агбеге о твердыхъ, и узнается по пару, какъ то 
по огню и дыму; метафорически означаетъ болѣе внутреннюю 
тревогу, внутренній порывъ чувства, нежели его проявленіе на¬ 

ружу, что бываетъ при апіеге. Саіеге, быть теплымъ, горячимъ, 
антитезами имѣетъ аі^сге, ігщеге; во для іереге, ;) бытъгпеп- 

ловатимь, тутъ теплымъ, антитезами будутъ частію аі^еге, 

ігцеге, а частію апіеге, і'егѵеге. Слѣд. первое означаетъ вся¬ 

кую теплоту, но особенно ту ея степень, на которой тепло 
бываетъ особенно чувствительно, слѣд. теплоту высокую; а 
послѣднее означаетъ ту степень теплоты, когда не чувствуется 
ни холодъ, ни жаръ. И метафорически у поэтовъ, для означе¬ 

нія возбужденности чувства, Іереге гов. рѣдко, а саіеге часто, 

йащаге 4) и въ прозѣ болѣе употребительное сопПаугаге- 

*і Аічіеге, непосредственно ачъ агкіеге, при посредствѣ агніиз нроисходвп 

отъ агеге, быть суху (отъ жира). 

*) І'егѵеге сродно съ 1'огвах, Гиги ив, иѣм. гѵагш (слав, сиръ, сирюЧ). Коре- 

еенъ 1. 1. стр. 203. 

*) Тереге въ связи съ пепелъ, зола (нмеиио, когда оиа уже ве го¬ 

ряча, ие евайссі, (съ слав, теплый, топишь). 

‘) Сродно еъ у).е'чнѵ, тодьио глаголъ непереходный. 



горѣть, пылать, употреблялись тогда, когда имѣлось въ виду 
главпымъ образомъ истребленіе предмета огнемъ; поэтому ме¬ 
тафорически будетъ, пожалуй, быть пожираему, сокрушаему 
страстями, желаніями, истребляему войной и т. п.,—выраже¬ 
ніе еще сильнѣе, нежели апіеге или і’егѵеге. Сапсіеге *), въ 
ообств. смыслѣ быть блестяще-бѣлылѣ бываетъ только у по¬ 
этовъ, а въ прозѣ зн. быть раскалеиу или (о водѣ) кипѣть, 
какъ раскаленное желѣзо, вода, переходящая въ паръ; мета¬ 
форически не употребляется. Аезіиаге -), насколько оно сюда 
относится, зн. быть мучиму жаромъ, зноемъ, Ь) волноваться, 
кипѣть страстями, желаніями, йат ргохіптз агйеі Іісаіе^оп 
(домъ Укалегона). Ѵіг". Аеп. 2, 312. Сари! агвіі (была окру¬ 

жена пламенемъ) 8егѵіо Тиіііо ііогтіеиіі. Сіе. Біѵ. 1, 53. 
Йригоаз а^еЬап! іп оге, агйеЪапі осиіі. Ісі. Ѵегг. 4, 66. Ато- 
ге, сіезійегіо, сирійііаіе, іга, ііоіоге апіеге. Агсіепз огаііо, 
когда есть агйог апіті. Адиа /егѵепіі Рііііойатив регі'ипйііиг. 

Сіе. Ѵегг. 1, 26. Саіеі і°піз. Сіе. Теггае зоіе саіепіев. Ног. 

Еогаапі саІеЪапі аЬ гесеніі ѵісіогіа. Ьіѵ. 25, 39. Саіеге тег о. 
Ног. 8ииі ^иае^1гги Іоса, еріае іерепі Ьіете, зей аезіаіе зае- 

ѵіззіте санйеиі. Соі. 1. 4. Сапсіепв і'еггит. Біонузіиз сап- 

йепіе сагЬоне зіЬі айигеЬаІ саріііит. Сіе. ОЙ’. 2, 7. N00111 

/'Іадгапіез оиегагіаз, циаз шеетіеган! шііііез. Ы. Віѵіп. 1, 

32. Кіадгаге зіийіо, сиріеііие, атеиііа. іпѵігііа. ЯоЪіІіІаз тѵі- 
Йіа аевігшіаі. 8аІ1. Саі. 23. Шт. 

Бгеге '), палить, жечь, зн. дѣйствовать противъ какого-ниб. 

предмета (аіщиеш, аіщѵші') огнемъ, наступать на него съ ог¬ 

немъ, вредить ему имъ, а метафорически = такъ сильно дѣй¬ 

ствовать на предметъ, что дѣйствующее обстоятельство, какъ бы 
жгучій внѣшній или внутренній огонь, заставляетъ предметъ 
тосковать, страшитъ, сокрушаетъ, терзаетъ. СошЬигеге, а 
еще сильнѣе ехигеге, оба означаютъ дѣйствіе огня на цѣлый 

*) Едва-ли отъ хедѵираі: отъ этого корни происходятъ хоьЭарэ; п Касгшр, но 

ни одного слова сь Хо. 

’) Сродно съ аея, аі'Зеіѵ, аезіаз. 

■*) У Курціуса, 1. 1. стр. 866, сличается съ им, а въ такомъ случаѣ Ьизиип 
и сои:Ііигеге были бы только съ дигаммой. 
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предметъ п значатъ сожиштъ; атішгеге жечь, палить съ раз* 
ныхъ сторонъ или разныя части, а асіигеге жечь только ьд 
одномъ мѣстѣ или одну часть, либо только въ нѣкоторыхъ онг 
дѣльныхъ мѣстахъ, нѣкоторыя отдѣльныя части. Іпсегкіеге съ 
яссепйеге и зисеепйеге глаголы переходные къ среднему сап» 
деге, но въ частности: іпсепгіеге зн. зажечь ши поджечь пред¬ 
метъ обыкновенно для того, чтобы онъ былъ разрушенъ, истреб¬ 

ленъ огнемъ, а рѣдко только для того, чтобы онъ свѣтилъ; ас- 
сегШеге зажечь предметъ въ одпомъ его мѣстѣ, обыкновенно 
на верхнемъ концѣ, для того чтобы онъ своимъ огнемъ ст 
тиль, но виесепйеге поджечь (снизу) предметъ, для того что¬ 

бы истребить его. Метафорически въ прозѣ зиссенйеге не упо¬ 

требляется, но іпсегкіеге и ассепсіеге очень употребительны, 

въ хорошую и въ худую сторону; только у Цицерона первое 
говорится чаще и рѣзче, чѣмъ послѣднее—разжигать, еоспм- 

менятъ. Одинаковое значеніе со страдательнымъ залогомъ отъ 
этихъ глаголовъ имѣетъ ехагйевсеге, воспламеняться, вспыхи¬ 

вать. ІпШішиаге, отъ йашпа и отъ одного корня съ Партам 
и с/.ёуаѵ, зажигать и производить пожаръ, т.-е. дѣлать такъ, 

чтобы изъ предмета выкинуло яркое пламя: часто и метафори¬ 

чески = воспламенять, возбуждать. Сгешаге у Цицерона упо¬ 

требляется спеціально о сожшант умершихъ, но у другихъ 
писателей, какъ и позднѣйшее соосгет аге=обращать въ пепелъ, 

Іи согроге ві г]иіс] оцштогН евѣ, циой геііцио согрогі посе&І, 
ііі игі (слѣд. о хирургической операціи) вееагідис раѣііниг. Сіе. 

РМ. 8, 5. ІІгеіч! адгов, игЬев. Уѵ. Рагѣев ѣеггае циаейаю 
игипіиг саіоге. Сіе. Тивс. 1, 26. Саісеиз, ві пііпог евѣ, игеі. 

Ног. ЕрУ. 1, 10, 43. Ѵгіі те Оіуеегае піѣог, игіі ргоіегѵі- 
ѣив. Ы. СотЪигеге ѵіѵипі, Шло®, аппаіев. Сіе. Найгіаішв Шеае 
йоті виае ехтіиз свѣ. ІЙ. Ѵегг. 2, 1, 28. Біоиувіив сшиіепіе 
сагЬопе віЬі оЛигеЬаі саріііот. Сіе, ОЙ'. 2, 7. Косѣй паѵез 
опегагіав іпсепйетпі тіііѣов. Ій. ІЛѵіц. 1, 32. Аеворив іцпеш 
(]иаегеп8 ѣапйет іпѵепіѣ, иЬі Іисегпат ассепйегеі. Рііаейг. 3, 

19, 4. Ута гайіів воіів ассепза. Сіе. Ііер. 6, 17, но: 8о1і« 
іпсепза гайіів Іина. ІЙ N. В. 1, 31. Іп виссепвит гоуит іп)е- 

сегипѣ согрога. Еіѵ. 28, 23. Іпсетіеге аііциет, аиішичі аііси- 
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,)П8 асі ша"пл Гасіпога, ай віийіа, ай сирійііаіез, но и ігаш, 
ойішл, атогеш еіс. аіісиіив. Ехапіевсеге іга, ігасипйіа, йоіогѳ 
еіс., но и іга, ігасипйіа, ашог еіс. ехагсі&зсй аіісиіив. Іп/Іат- 
таге Іесіа, сіакяеіп, но и апітшп аіісиіив ай аіщиій. Могіаіі 
согроге сгетаіо іп Іисега апітив ехсейеі. Сіе. Іііѵін. 1, 23. 
Къ разобраннымъ глаголамъ относятся: агйог, Іегѵог, і'егѵі- 

йш, саіог, саіійиз, іерог, Іерійив, Яатта, аевіпв, іпсепйіит, 
і&тв, щпіеиіив = искорка, искра, зародышъ—ветша. 

237 и 238. Егідеге, аідеге, гідеге, /гідиз, аідог, ггдог, деіи, 
игеге, айтеге, атЪигеге. Въ смыслѣ объективномъ, бытъ холод - 
нымъ, охолодѣлымъ будетъ ігі§еге *), метаф. = бытъ слабымъ, вя¬ 
лымъ, быть безъ должнаго движенія впередъ, не приносить над¬ 
лежащей пользы; но въ субъективномъ смыслѣ говорится аідеге= 
чувствовать холодъ, зябнутъ; первое антитеза къ саіеге, а 
послѣднее къ аевіііаге; гшеге окоченѣть отъ холода. Сюда 
относятся: іті°ив холодъ, объективно, т.-е. холодная темпера¬ 
тура, но а!§ог субъективно, чувство холода, ознобъ, гі§ог окоче- 
нѣлость, оцѣпенѣлость отъ холода, §е!и морозъ, т.-е. до того 
низкая температура, что при ней замерзаетъ вода. Если при¬ 
ступъ холода, ознобъ, усиливается до чувства болѣзненнаго, то 
тогда будетъ игеге=поражать холодомъ до того, что или во 
всемъ предметѣ, или бъ нѣкоторыхъ его частяхъ наступаетъ 
болѣзненное состояніе, асіигеге—такъ поражать предметъ или 
какой-ниб. его членъ, что они цѣпенѣютъ, коченѣютъ, атЬи- 
геге = такъ поражать разныя стороны предмета, что цѣпенѣютъ, 
коченѣютъ разныя стороны, части, члены. *) Очень охолодѣть, 
простыть, зазябнутъ будетъ регігщевсеге. Согрив Іаѵапі /Идеи- 
Из (і. е. шогіиі) еі ищ>ипі. Vігц\ Аен. 6, 219. Лирііег ваере аиі 
ніпііо саіоге ай! иішіо /гідоге ЬошіпіЪпз посеі. Сіе. Атег. 45. 
■Ьусіщц Ііщея епиііпиі іиѵеніиіет—аідетіо, аевіиапйо.Ій. Тивс. 
3,14. Согрив(Саіііінае) раііеив іиейіае, аідоггз ѵіціііае ріиз, 9иат 
сгейіЬііе еві. 8а11. Саі. 3. Сеіогае Іеггае рагіез ітіроге ггдепі. 

*) Кгіееге, й%цз сродно съ ріцёш, рёуо-, какъ Ггявдо съ рг'уѵѵрі. 
') При иоражеиіи жаромъ а морозомъ бываютъ одинаковые евмитомы и по¬ 

слѣдствія. 



Сіе. Тивс. 1, 20. Ѳеіи гига сіашііі. Ѵіг^. Оеог§. 2, 317. Ре- 

косіапі ѵепаіогев іп піѵе, игі ее раіішИиг. Сіе. Тике. 2, 17 

Кірог шиііогиш аЛиті ребев. Сигі. 7, 13. ЛтЬизіі пшііогит 
агіив ѵі Ггіегогів еі циісіаш іпіег ехсиЬіав ехапітаіі яипі. Тас. 
Лип. 13/ 35. §трсіігіхіі, орив еві іп Ьасопісо (жаркая баня) 

береге, «іопес теисіеб. Сеів. 1, 3. 

239. Сіпіз, (аѵіікѵ. Сіпів, можетъ быть, сродно съ ѵ.бѵ.с, вся¬ 

кій пепелъ, зола, и еще горячая, и простывшая; Гаѵіііа пепел, 

зола, еще тлѣющая, горячая. Сіпів а іаѵіііа еі сагЪоніЬив а 
еаіеіасіеініит ігіеітішп іііаіів ехвііпсіик еі /ат <1іи іг%і(1и 
гхагвіі гереиіе. 8иеі. ТіЬ. 74. 

240. Гипиз, ехщиіае, ротра, різіа, іп/егіае, /егаііа. Гшіц$ 

похороны, погребеніе, ехведиіае ') проводы, выносъ, въ дѣй¬ 

ствительномъ и страдательномъ значеніи, а также Іо) п похоро¬ 

ны] рошра, т.ор.-^, только пышная похоронная процессія, ка¬ 

кія могли быть на похоронахъ только людей знатныхъ; при 
этомъ на іогиш произносимо было Іашіаііо (вс. іипеЬгів) умер¬ 

шему и носимы были для общаго созерцанія іта°інев его пред¬ 

ковъ, какіе только имѣли въ свое время Іюиогев. Лизіа, 6оіц 
послѣдній долгъ, совокупность всѣхъ дѣйствій, какія требова¬ 

лись съ религіозной стороны для погребенія умершаго, со¬ 

вершались ли они просто, или съ ротра. Іпіегіае наз. жерш 
по умершимъ, ѵоріра, какія приносимы были умершимъ (ітпі- 
Ьив) и на ежегодныхъ поминкахъ ихъ. Еипеѵа (Іеішіе (Іио 
беіпсерв соііерае ігаігівдие (Іисіі. Ьіѵ. 2, 47. Ехзециіаз СЬге- 

шеіі цшЬив еві сотшосіит іге, Ііет іетрив еві. Тег. РІіогю. 

5, 9, 37. ІѴІісірвае тоге ге^іо ітіа іесегииі. 8а11. Ли^. 7. 

241. Вереііге, Іштаге, сгетаге, ф'егге, рговедиі. 8ере1іге, 

погребать, хоронитъ, говорится обо всей церемоніи, съ кото¬ 

рою умершій переходитъ въ вериіегит. Нишаге отъ Іішиив, 
предавать землѣ, зн. зарывать въ землю и означаетъ всю цере¬ 

монію, съ которой {*1еѣа или Ішшив іи о8 іцрсііиг. Если погре¬ 

беніе состояло въ сожженіи трупа умершаго и въ собраніи ей 
овва съ сінегев въ погребальную урну, то это наз. сгешаге,' 

*) Отъ ехьечиі въ значеніи: провожать (Нт и в). 



которомъ см. §‘236. Ейегге, собств. только выносить изъ дому 
для погребенія, употребляется потомъ часто и въ общемъ зна¬ 
ченіи: хоронитъ, погребать. Дѣлать кому-пиб. почетные про¬ 
води вообще и въ особенности при похоронахъ наз. р^08е^иі. 
Погребальныя носилки для простаго народа назывались капсіа- 
ріія, а для знатныхъ Іссііса. Вериііт диодио то (Іо согнШиз, 
Іттаіиз аиіет Ішто сопіесіив. РИп. Н. N. 7, 54. Сл. Сіе. 
Ее". 2, 22. Агтіігіез поп геіщиіі;. ещі еДеггеіиг. №ер. Аг. 3. 

242. (Лагив, іПизігіз, регзріеииз, сШгісісІѵв. еѵМепз, тапі/ез- 
іиз, арегіиз, сопзрісииз, іпвідпів, поЫІіз, депегозиз, іпдепииз, 
іпсіиіиз, сеІеЪег. Сіагиз, распространяющій около себя свѣтъ 
зн. 1) ясный, о впечатлѣніяхъ зрѣнія и слуха, 2) метаф. о 
дѣйствіи на умъ,—именно, о томъ, что отличается своимъ нрав¬ 
ственнымъ величіемъ или другою стороною, блистательный, 
блестящій, отличный, и Ъ) въ частности о предметахъ позна¬ 
ванія == ясный, понятный, очевидный. ІНивігіх. отъ корня іп 
Іих, какъ бы іп Іисе розйиз, означаетъ то, что находится на- 
свѣту, окружено свѣтомъ и блескомъ, слѣд. ясный, т.-е. во 
всѣхъ подробностяхъ освѣщенный, выставленный въ полномъ 
свѣтѣ, облитый свѣтомъ, и Ъ) метафорически, о предметахъ 
постиженія умственнаго, будетъ то, чтб при своемъ положеніи 
и при своемъ общественномъ или другомъ какомъ-ниб. значеніи 
и въ силу этого мѣста п значенія отличается, выдается, = от¬ 

личный, блестящій, и въ частности Ы о предметахъ позна¬ 
ванія = совершенно ясный, вполніь очевидный '). Регкрісиих, 
отъ регзріеіо, прозрачный, но въ этомъ значеніи въ прозѣ 
золотаго вѣка не встрѣчается и замѣняется прилагательнымъ 
регіисіііия ии реііискіиа, а употребляется метафорически, о 
предметахъ познаванія, и выражаетъ согласіе (для разсудка) 
мысли съ настоящимъ дѣломъ = ясный, очевидный-, но йііисі- 
с1іі8, также въ переводѣ ясный, означаетъ согласіе (для разсуд¬ 
ка) слева, фразы или рѣчи съ объясняемымъ понятіемъ или 
мыслью. ЕѵМепв, бросагощійся въ глаза, чтб не имѣетъ нужды 
въ доказательствахъ, ташСевіиз, осязательный, явный, очевид- 

*) Касательно перевода словомъ: славный см. с. 288, пр. 2. 



ный, что не требуетъ никакихъ комментаріевъ, что совершен 
но навиду, ясно само-собою, арегіия. Сопврісииз, отъ сопврі- 
сеге,—встрѣчается только у поэтовъ и въ прозѣ послѣ Дице- 
рода,— видный, слѣд. выдающійся, замѣтный среди всего окру¬ 

жающаго. ІП8ЩИІ8 отличающійся особыми примѣтами передъ 
всѣмъ другимъ того же вида или рода, съ физической либо 
нравственной стороны, въ хорошемъ или въ худомъ. КоЪіІіз, 
отъ корня въ новее, уѵйѵаі, по корню — достойный знанія (дост. 

быть узнаннымъ), дост. извѣстности, но въ этомъ значеніи уже 
не употребляется, а большею частію въ значеніи эмфатическомъ 
1) извѣстный болѣе другихъ того же вида или рода, чаще въ 
хорошую сторону, нежели въ худую, и 2) въ соціальномъ смы¬ 

слѣ *), принадлежащій къ знати, касающійся ея. вепеговиз, 

отъ $епцв, прежде всего въ смыслѣ соціальномъ = благородна¬ 

го дома, благороднаго происхожденія и Ь) метаф. о растеніяхъ, 

животныхъ, о всякихъ предметахъ неличныхъ=лучшаго сорта, 

лучшей породы, 2) и въ нравственномъ смысл^— благородный 
по дутъ, по сердцу. Ііщепииб, отъ депо = §трно, свободнорож¬ 

денный, а отсюда 2) что идетъ къ свободнорожденному, бла¬ 

городный. Іпсіціиз или іисМіиз, отъ хАѵы, извѣстный, слав¬ 

ный, но въ прозѣ золотаго вѣка не употребляется. СеІеЪег. 1) 

о мѣстахъ = многими посѣщаемый, многолюдный, -оАояѵУрсотам 
Ь) о праздникахъ и другихъ случаяхъ, на которые собиралось 
много народа, — празднуемый при большомъ стеченіи народа, 

посѣщаемый множествомъ народа, (популярный), и 2), впро¬ 

чемъ такъ не говорится ни у Цицерона, ни у Цезаря, о ли¬ 

цахъ — посѣщаемый многими, Ь) чье имя часто произносится, 

славши. Шага зіеііа, ѵох. Сіе. N011 іиііі и Поз Ііаес сіѵііав 
ріогіа сіагіош. ІЙ. Ог. 2, 37. Сіагив ренете і’асішдие і'иіі. 

‘) Особенно послѣ 1. Ілсіша бе сопвиіаіи сиш ріеѣе согпгпипісашіо = при- 

наОАгжащій і:і высшему сословію по выслугѣ. 

!) Начинающій долженъ замѣтить, что здѣсь словомъ славный переведены 

только шеіиіия п сеІеЬег, а именно этихъ словъ и долженъ остерегаться вв- 

чииающій и славши переводить сіагшз, Ши&Ыгіз, поЫІіз, съ наблюденіемъ раз¬ 

ницы въ ихъ значеніи, а благородный въ смыслѣ нравственномъ переводить ее 

ВоЫІів, но іпршшв или риеговин. 
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Ъіѵ. 9, 7. Ідісе кшй сіагіога поЪіз Іиа сопзіііа отита. Сіе. 
Саі. 1, 13. Шизігіз зіеііа. Ій. Віѵіті. 1, 57. Тітетізіосіі пошеп, 
'іиат Воіопіз езі Шизігіт. Ій. ОЙ1. 1, 22. ЕзІ ріиз аіідиапіо 
'въ огаііо) Штіге, диат ЛіІисіЛит: аііего (отъ йііисійит) Ііі, 
и! іпіеііідатиз, аііего ѵего, иі ѵійеге ѵійеатиг. ІЙ. Рагііі. 6. 

диісі езі іат регзргсигт, дишп соеіит зизрехітиз, диат езве 
аікрюй ииглеп, ди о Ііаес ге^апіиг опшіа? ІЙ. N. Б. 2, 2. Іп 
саиззіз, зі диій езі еѵігіепз, Йе ди о ініег отпез солѵепіаі, 
агщнпепіагі поп зоіео. Ш<1. 3, 4. Кез ііа тюіаз, ка ІезШаз, 

ііа тапфМав ргоГегат, иі пето а ѵоЫз, иі ізіит аЪзоІѵаІіз, 
сопеіиг сопіетіеге. Ій. Ѵегг. 1, 16. йиге регѣоітиі Іаіе соп- 

зргсишп Іо Неге ѵегіісет. Ног. Ой. 3, 16, 17. 8сіріопіз ѵігіиз 
еііаім розіегіз егк сіага еі іпзгдпіз. Сіе. Ьаеі. 27. МиШ іп 
рііііозоріііа ргаесіагі еі поЫІез. Ій. Ог. 1, 11. Саіопіз поЫІе 
Іеішп. Ног. ШЫІіз іііе Іаигиз Рѣаіагійіз. Сіе. Ѵегг. 4, 33. 

ШЫІі Іосо паіпз. Сіе. Іп іпѵійіа арий диозйат Ьотіпев поЫІез 
поѵогит Ьотіпит ѵігіиз еі іпйизігіа. Ій. Ѵегг. 5, 71. Ѵігуо 
депегот еі поЫІіз. Ій. Рагай. 3, 1. Оепегоза таіа, депегозае 
ѵкез. РИп. Ѳепегозит ѵіпит. Ног. Тит Йе ітрегіо сегіатеп 
егаі сит ге§е депегозо еі роіеіке (Пирромъ). Сіе. ОН. 3, 22. 

Іпсіиіа еа іетрезѣаіе Йизікіа Китае іик. Ілѵ. 1, 18. Огасп- 

Іит сеІеЬге еі сіагит. Сіе. ІМѵін. 1, 19. Іпдепио раіге иаіиз. 
Ног. Аррагеі іи Аікопіо піійі ііщеииит, иіЫІ тойегаіит, пі- 

Іііі рийепз. Сіе. Ріііі. 3, 11. 

243. Едгедтз, ргаесіаггт, ехітіиз, сііѵіпиз, Іаиіиз, тадпі- 

Ііст, ехсеііеге, апіесеііеге, ртезіаге, апіесеНеге, етіпеге. Сей¬ 

часъ сказанныя прилагательныя вообще выражаютъ понятія: 
превосходный, отличный, но съ разными оттѣнками. Именно: 

ргаесіагиз, по § 242 и 529 = отличный передъ другими, т. е. 
въ сравненіи съ другими, и въ ироническомъ смыслѣ; е°те,чш8, 

отъ "гех, выдающійся изъ массы, далеко гіреоосходтцій ее, 

иногда и иронически; ехішіиз, отъ ехітеге, отборный, несрав¬ 

нимый съ другими, удивительный, необыкновенный. Съ послѣд¬ 

нимъ сродно йіѵіішз, только означаетъ всего больше высокій, 

геніальный духъ и его созданія. Еаиіив, отъ Іаѵеге, есть осо¬ 

бенно эпитетъ того, чтб отличается богатствомъ, хорогтшъ 
19 
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вкусомъ, шикарностью, блестящій, тонный, изъисканный. ще¬ 
гольской: та^ш'Псив, изъ га ясли я и Сясеге, есть эпитетъ того, 
что производитъ эффектъ пышностью, богатствомъ, великолѣ¬ 
піемъ, великолѣпный, пышный Сказанные глаголы вообще 
значатъ: отличаться, во въ частности: ехсеііеге быть тш 
другихъ, быть отлитымъ: апіесеііеге выставляться впередъ, 
выдаваться; апіесебеге оставить другихъ назади, ешіпеге 
быт далеко, головом выше другихъ, ргаезіаге стоягпь впереди 
другихъ, быть выше, превосходитъ ихъ; отсюда ргаенѣапя пре¬ 

восходящій другихъ, употребляется п въ смыслѣ имени прила¬ 

гательнаго, отличный, превосходный, выгие другихъ. Сличи вп- 

регаге и ѵіпсеге. Міпігаа соріа роёіагиш .ерхеріогшп ехвй-| 
ііі. Сіе. Ог. 1, .1 С»иае ехігпт ріегівдие еі ргаесіаг-а ѵідеп-1 

Іиг, еа рагѵа (Іисеге і'огй'в еві апіті. Ісі. Об’. 1, 20. Юіѵіпщ 
РЫо. Піѵінит сопяііит (геніальный планъ). Сіе. Ьаиіае ери- 

Іае, Іаиіа ѵіпа, Іаиіив Іюто, Іаиіиш пероѣіит. Сіе. №ЬіІ арий 
Ішнс езѣ Іаиіит, пііііі еіе^апв, нііііі ехдиізііит. Сіе. Рів. 27,— 

мѣсто, которое надобно прочитать въ контекстѣ. МадпЩса 
ѵіііа, ша&пШсит іипив. Сіе. Селив йісепсіі тадгфеит ас 
ргаесіагит. И. Ог. 2, 21. Ѵіг іасііз гпадпфеиз. Ьіѵ. 1, 10. 

Ѵігі иви еі варіевііа ргаезіапіез. Кер. Тіш. В. 
244. АтЬо, иіегдие, йио, Ыпі. Только въ немногихъ слу¬ 

чаяхъ «оба» нельзя переводить иіегдие, іѵ-атгрос. Іііе^ие мо¬ 

жетъ являться во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда «оба» означа¬ 

етъ два предмета, выставляемые во взаимномъ вліяніи или вг 
связи между собою черезъ какое-ниб. обгцее событіе. При этомг 
все равно, извѣстны или названы уже оба тѣ предметы, или 
сейчасъ вслѣдъ затѣмъ приводятся въ объясненіе (напр. иіег- 

Чие, раіег еі шаіег); точно такъ-же все равно, были-ли они 
прежде въ связи между собою, или нѣтъ. Но когда «оба» 

означаетъ два предмета, которые представляются въ умѣ бив¬ 

шими въ связи между собою уже заранѣе, егце прежде, чѣмг 
явились соединенными въ данномъ случаѣ, бывшими уже прежде 
въ связи по мѣсту, времени, условіямъ физическимъ, нравствен- 

') Сж. еще ргаеаіаив ири ргаеаіаге. 
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нымъ. по должности, вообще по необходимости либо случайно,— 
въ такомъ случаѣ нельзя обойтись безъ ашЪо. Впрочемъ, при¬ 
нять въ соображеніе означенную общую, постороннюю для дан¬ 
наго случая, связь между предметами часто оставляется на 
произволъ говорящаго; въ такомъ случаѣ бываетъ довольно 
иіе^ие, указывающаго на каждую отдѣльную личность, вмѣ¬ 
сто котораго говорится иігщие тогда, когда «оба» относится 
къ подлежащимъ, означающимъ множество, либо употреблено 
для силы тона, эмфатически '). Био, обо, «два, двое», значитъ 
и «оба», но всегда отвѣчаетъ только на вопросъ, сколько субъ¬ 
ектовъ и объектовъ, которые должны имѣть общее сказуемое 
или вообще признаки. Віпі, въ смыслѣ раздѣлительномъ, по 
два, всякій разъ два, а при ріигаііа іапіит — два. Цна атЪо 
аЬіегипІ Гогав. Тег. Еип. 4, 4, 34, именно названные передъ 
тѣмъ Нарменонъ и Херея. Саезаг аЦие Ротредів Йіѵегза 
ёіМ атЪо со.*і8ІИа саріині: Саееаг, иі сріат ргітит ее сит 
Анѣото сопрнщеге!. Ротреріз. иі ѵеміемііЬив ін Шпеге ее 
орропегеі: еосіетрш1 сііе иіегдт еогит ех сазігіз ехегсіѣит 
еЗисипі: Ротре|и8 сіат еі посіи, Саеваг раіат аЦие іиіег- 
йіи. Саез. Б. С. 2, 30. Сотриіегапѣ ііге^ез Согуйоп еі Тііуг- 
818 іп шшт: атЪо Йогепіез аеіаііЬиз, Агсабек атЪо. Ѵіг§. 
Есі. 7, 4. РіеЪізеіѣо еаиѣиш езѣ, иі Іісегеі сопзиіез атЪоз 
рІеЬе]08 йегі. Еіѵ. 7, 42. Сигетиз аесціат иіегдт рагіет: 
Ш аііепші і'іііигп, еіго іѣеш аііегит: пат сигаге апгЪов, ге- 
розсеге Шит езі, риет сіебівй. Тег. АО. 1, 2, 50. ХІнит 
вивйпеге розеине, иігитдие *) пето. Сіе. Миг. 22. РІеЬівсіѣо 
саиіиш еві, не еріів сіиоё та^іѳІгаШв иио аіто §егегеІ. Еіѵ. 
7, 42. Сегѣашеп ассенйеЪапѣ ѣгаігев сансіісіаіогиш сіио (соб¬ 
ственно два или двое, но въ связи съ ихъ характеристикой = 
оба) сіагівзіші аеіайз 8ііае ітрегаіогев. Ьіѵ. 35, 10. Кеікріае 
винѣ ѵеиаііонез Ыпае рег Оіез (рхищие. Сіе. Юіѵ. 7, 1. Пат¬ 
та иі аЬ оррйЬшіз еі орри&чнйопЬиз езі ѵіза, иігіщие ѵепіі 
іп оріпіоиеш 8і§тшіп а сі&ззіагііз ге§іІ8 сіап. Кер. Мі!і 7. 

■) и *) АтЬо въ среднемъ родѣ въ смыслѣ существительнаго имени не упо¬ 

требляется. 
іо- 
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Лтс іііегшіі ихогев Агіоѵівіі: иігаеуие іп еа Іица регіепщ. 

Саек. В, Сг. 1, 53. 
Лриміьч. Въ связи съ ѵип и сііѵегва въ приведенныхъ выше 

мѣстахъ могло быть сказано только атЬо; но вмѣсто агаЬ» 

Погеніез, ашЬов сотиіез можно бы правильно сказать и иіег- 

дие Г1огеи§, иігигадае еоизиіею. Вмѣсто сіиоз тащзігаіщ 
нельзя поставить ни аіпЬо, ни иігшіщие, когда неизвѣстно, 

какія должности надобно имѣть въ виду. 

245. Аііиз, аііег, жипАиз, сеіегт, геЩииз. гезісіит. АНщ, 

которое къ хЛАо; относится такъ-же, какъ ваію къ яА/мт. и 
і'оіішп къ эйлХоѵ, зн. другой какой-нибудь, ') иной, отличный оп 
упомянутаго по сорту, виду 
камъ, качествамъ; аііег, от 
(Іехіег, біпіяіег и подобно еі 
пщѣш-ниб. т.-е. еще одинъ, того жерода\ зееиіійив, цсгипі- 

ѵиш отъ зедиі, второй, слѣдующій послѣ перваго въ какомѵ 
ниб. ряду, по какому-ниб. расположенію -); сеіегиз, весь про¬ 

чій; геіщиив, отъ геіііщио, прочій, остальной, который еще- 
есть, еще остается въ добавокъ либо налицо; гекісашв, ощ 
ге8І(Зеге, который остался послѣ устраненія, исключенія, уни¬ 

чтоженія всѣхъ другихъ, какъ уже послѣдышъ. Аііі, іГлЛзі, дру¬ 

гіе, отличные отъ названныхъ, иные; аііегі, оі і~грсі, против¬ 

ная партія; ееіегі, оі яааоі, оі етгрог, вегъ остальные, всѣ про- \ 

чіе; геііфіі. которые еще есгпъ, еще остаются налицо. Но 1 

аііег значитъ еще одинъ изъ двухъ, которыхъ или и есть * 

только пара, или которые названы только въ двухъ экзема» 

рахъ; аііег—аііег, одинъ-другой изъ двухъ; аііегі — аііегі, 

одни—другіе изъ двухъ сторонъ, партій; часто еще аііег за 
ближній, въ одномъ смыслѣ съ аііушк. Аііиз—аііив, одинъ ели 
тотъ—а другой.—. На основаніи этого легко отличать и аііег 
аНегіиз еіе. отъ аііиз аііі еіс. Сл. § 198. Іііс «Ііез аііат ѵі- 

или роду, по какимъ-шю нризна-, 
ь ЗілХос, образовавшееся подобщ 
:1і~грос,, аркттЕрб?, зн. другой «И 

•) Никогда аіііш не значитъ другой такой же т. е. второй,—а аііі ников 

да не значитъ другіе тапіе же, прочіе, но послѣднее нолат. ееіегі, геі^иі,» 

первое аііег, 

*) Но рѣдко въ раздѣленіяхъ (рагііііопев): въ нихъ употребляется аііег. 
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Іаш йеГегІ, аііоз шогез розіиіаі. Тег. Аіійг. 1, 2, 17. Кея зе- 
гіаз отпев ехіоііо ех Ьое Йіе іп аііит йіет '). Ріаиі. Роен. 
2, 52 Оаіііа е~1 отпів сііѵіза іп рагіез Ігіз, гріагит ипат 
іпсоіипі ВеІ^ае, аігат * *) Адиііапі, іегііат, (рн Беіцае арреі- 
Іапіиг, Саек. В. О. іті. НаЪеЪаІ йиоз соііе^аз, сцюгит аііег 
Реіорійаз егаі. Кер. Ер. 7. Сгаззиз те, зісиі аііегит рагеп- 
Іет оѣзегѵаі ас Йіііфі;. Сіе. Біѵ. 5, 8. Тоѵез ігез пите г апІ, 
ех (цііЬив ргітит еізесипсіит паіоз іп Агсасііа, аііегит раі- 
ге АеіЬеге, аііегит раіге Соеіо Іегипі, іегііит Сгеіепзеш, 
Ваіигпі ЛІішп. Сіе. N Б. 3, 21. А§езі1аиз сіаийиз Іиіі аі- 
іего ’) рейе. Кер. А$ез. 8. ()иі аііегі *) ехіііит рагаі (сво¬ 
ему ближнему роетъ яму), ешп зсіге орогіеі зіЪі рагаі,ат рев- 
Іеш. Сіе. Тизс. 2, 17. Оеіесіаі поз Еппіиз, Расиѵіиз, Аіііиз, 
шиШ аііі. ІЙ. Аеай. 1, 3. Коз диапіиш іи иіпкріе ргоіесе- 
гітиз, аііогит зіі дойісішп. Ій. Ой'. 1, 1. Баіатез ТЬуит 
огиаѵіі Іоічріе еі аггпіШз аигеі.я ееіегоцие ге§іо еиііи. Кер. 

ЮаЬ. 3. Баіатіз орега Іюзіез ргоЙі§аІі зим! ехегскиздие ге~ 

Щит Регзагит согзегѵаіив езі. ІЬій. 2. Кат іЬі ех ѵеіегі- 
Ьиз йізсогйііз гезісіиі тоіиз егапі. Ілѵ. 39, 48. Ргаесіріепйит 
ѵійеіиг ІееіогіЪиз. пе еозйет тогез арий ееіегоз (въ отличіе 
отъ Римлянъ) і'иівзе агЪіігеМиг. Кер. Ер. 1. Ргіта ойісіа 
йііз іттогіаіііщз, весишіа раігіае, Іегііа рагепііЪиз, йеінсерз 
«гайаііт геЩигз йеЬепІиг. Сіе. ОЙ. 1, 45. 8реизірри>, Хе- 

посгаіез, Роіето, СганЬог сеіегщие (и всѣ нрочіе). Ій. Ріп. 5, 

3. Ргіта зефіеіііет Іюпезішп езі іп зесипсііз Іегііівуие еоп- 
зізіеге. Ій. Ог. 2. Аііисі Іофіііиг, аііий зепііі тоже, что и 
аііий Іодштг ас зепііі или аііий венііі ас Іосріііог. Био Ко- 

ш аиі зирег аііит аііиз 5) ѵиіпегаііз ІгіЪиз АІЬапіз ѳхврігап- 

іев соітиегипі. Ьіѵ. -1. 25. ()иі йізсейеге ппітиш сепзепі, 
аііі зіпііш йіззірагі риіапі, аііі йіи репшшѳге, аііі зетрег. 

*) Іи аііегщп (Нет здѣсь сказать нельзя, потому что, напрішѣръ: аііего 
(Ііе = въ слѣдующій день. 

*; Обычнѣе было бы здѣсь аііегаш. 

3) ІІно рейе значило бы на одну ногу, а не на обѣ. 

*) Аііі значило бы друюму, а не себѣ. 

'") 8ирег аііегит нііег значило бы, что двое Римлянъ сами удали другъ иа 
други, а не то что тотъ упалъ на того, а этотъ на другаго Альбанна. 
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Сіе. Тике. 1, 9. Хедие аЬ іікіосіів ле^ие аЬ (Іоеіін 1е"і ѵиИ, дпоі} 
аііегі піЫІ іпіеііщапі, аііегі ріпв Согіазве, диат ірзе. 1(1. Ог. 2, е, 

246 и 247. Рагі, Іодиі, сіісеге, ѵегЬа іасеге, йісіаге, йкц. 
іаге, огаге, іщиат, що, /аЪійагі, сопсіоппгі, ргопгтііаге, ра. 
Іат Мсеге, ргаеёісаге, геаіаге, Аесіттге, ёесіатііаге, иріг. 

таге, азвеѵегаге, сопіетіеге. Рагі, отъ одного корня съ угД 
заіѵы, въ прозѣ неупотребительно, кромѣ формы іагніо въ 
(ажіо аийіге (узнавать по слуху, іког, еШѵаі) п кромѣ сдѣ- 

лавшагося уже именемъ существительнымъ Гаішп. У поэтовъ 
хотя и часто оно употребляется просто вмѣсто Іогуиі, однавдц 
всего чаще говорится о томъ, чтб изрекается богами, жрецами 
или вообще церемоніально и вѣско. Изъ прочихъ глаголовъ, 

которые всѣ сводятся къ значеніямъ: говоритъ, толковать, вы¬ 

сказываться, Іодиі, сродное съ Хазшѵ отъ Хат/.со, зн. говорить 
въ отличіе отъ другихъ дѣйствій въ родѣ: видѣть, слышать н 
т. д., а потомъ еще и вг отличіе отъ думать, такъ какъ и 
верить - выражать мысли. Поэтому не аііисі сіісіі ас 8еіЩ 
во аііші Іодиііиг ас кепііі, и поэтому же еще только одш 
употребляется метафорически о предметахъ и неговорящш. 

Но біееге уже и по корню—оно отъ одного корня съ бшм- 

ѵ«и—указываетъ на внѣшнее и означаетъ такую рѣчь, пред¬ 

метомъ которой дѣм. По какому-ниб. дѣлу—будетъ ли это 
предметъ матеріальный, либо представляемый только въ умѣ— 

внушить что-нибудь, что нужно по цѣлямъ или видамъ,—та¬ 

ково значеніе слова: біееге, откуда происходитъ и йоееге. Но 
такъ какъ для успѣха въ такомъ случаѣ необходимы болѣе иля 
менѣе убѣдительныя соображенія и изложеніе мыслей цѣлесо¬ 

образное, смотря по обширности и важности дѣла, - то сіісеге 
означаетъ еще рѣчь, болѣе или менѣе обдуманную, методи¬ 

ческую, обработанную, именно оратѵрскую, и вызываетъ ня 
свѣтъ агіещ (Іісетіі, а не а. Іоциешіі. ѴегЬа іасеге, говорить 
рѣчь передъ собраніемъ судей, народа и т. и. '). ІіісЬіге за 
диктовать, дісііЫге часто говоритъ, повторять, а иногда и= 

морочшпь, увѣрять лживо, т. е. какъ бы частымъ повторен'- 

*) См, Примѣчаніе. 
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емъ старатъсд придать чему-ниб. силу истины. Огаге (аіідиій, 
напр са«38аш, Іііет, (1е а1іс|иа ге) говорить рѣчь, особ, за¬ 
щищать дѣло передъ судомъ. Іпдиат, говорю я, бываетъ боль¬ 
шею частью вставкой въ прямую рѣчь; точно такъ же а|о бы- - 
ваетъ вставкой въ косвенн\ю рѣчь, только послѣднее еще зна¬ 
чило и утверждаю, въ антитезу къ песо. РаЪиІагі говорить 
вздоръ, болтать Ргопипііаге, громко произносить, выговари¬ 
вать и Ь) громко высказывать, объявлять передъ собраніемъ су¬ 
дей, народа, солдатъ, публиковать. Сопеіопагі, говорить соп- 
еіопет, т. е. рѣчь передъ сопсіо, іп или рго сопсіове йісеге. 
Ргаесіісаге, громко объяснятъ, разсказывать, а отсюда Ь) хва¬ 
лить, прославлять; но раіат сіісеге говорить публично, т. е. 
передъ всей публикой, передъ всѣми, желающими слушать. 
Кесііаге, прочитывать, читать передъ кѣмъ-ниб. вслухъ, въ 
смыслѣ чего говорится и Іереге, но никогда ргаеіереге, Юесіа- 
таге и йесіапіііаге, практиковаться въ ораторскомъ произно¬ 
шеніи, а еще 2) шумѣть, кричатъ, напускаться (іп аіідііеш). 
Айюиаге, утверждать, говорить съ увѣренностью, увѣрять; 
сопіігтаге, подтверждать, подкрѣплять клятвами, данными, осно¬ 
ваніями; аззегегаге, вполнѣ серьезно утверждать; еопіеисіеге, 
спорить, настаивать, т. е. увѣрять вопреки поднятому или ожи¬ 

даемому противорѣчію, і^езсіоз /агі р иегов АсЫѵіз игегеі 
і’іаттіз. Ног. Осі. 4, 6, 11. Тот ай еоз із йеиз, диі отпіа 
§епиіі, (сііиг. Наес ѵоз аііепййе. Сіе. ІІпіѵ. 11. Всіріо соі- 
1е°а теиз шіЬі запе Ъепе еі Іодиі ѵійеіиг еі сіісеге (выра¬ 
жаетъ своп мысли и объясняетъ какой-ниб. опредѣленный пред¬ 

метъ). Сіе. Бгиі. 58. Марпі іпіегезі, диоз диіздие аийіаі дио- 
Іійіе йоші, дшЬизсиш Іодиаіш а риего, диешайтойит раі- 
гез, раейарорі, шаігез еііаш Іодиапіиг. Шй. Осиіі, диещай- 

тойшп аиішо аЙесІі зітцз, Іодттіиг. Ій. Сер. 1, 9. Лез Іо- 
циіЬш' ірза. Ій. МП. 20. Медце сопатиг йосеге еит сіісеге, 
цш Іодиі иезсіаС Ій. Ог. В, 10. М. Рогсіиз Саіо, зі )и8 соп- 
зиіегез, регіііззішиз, 8І саизза огапсіа еззеі, еіодиепіізбішиз. 
Сіѵ. 39, 40. Зосегит реиег зериііига ргоЫЬиіг Котиіиш дио- 
дие шзериііит еззе сІісШат. Сіѵ. 1, 49. Козіга езі епіш, 
зі тойо поз огаіогез зишиз, зі т йеіЛЬегаііошЬиз риЫісіз 



айЫбепйі аиеіогев сі ргіисірек випшв, повіга евБ іпдиапі, ) 
ОШПІ8 івіа рпніепііае йосБчнаедие розвеввіо. Сіе. Ог. 3, 31. 
Бщгепсв аіі, Анііраіег пе^аі. И. ОЙ’. 3, 21. ІІаМіагі аіі 
ХепорЬапев 'ш іипа. Ы. Аеай. 2, 39. Юісепйит еві тіііі ііа, 
ніЬіІ иі афггтет, диаегат отпіа йиЬіІанв. Ій. І)іѵіп. 2, 3. 

111и<1 роіІіесЬаЩиг сі .щге ^ игапсіо соп/ггтаЬапі, іиіипі ііег 
рег (ііт 81108 8е йаіигов. Саев. Б. О. 5, 27. бегѵіив Іюс 
Іігшіввіше ажѵегаЬаі, ві йатпай гевіііиегспіиг, іи ехШтн ве 
ііигит. Сіе. Аіі. 10, 14. ТЬегоівіосіев арий еріюгов сопіепйе- 

ЪаЬ іаіѳа іів евве йеіаіа. Кер. Тііеш. 7. Сиій (1с ігарегаіоге 
Раиііо вепаіив йесгеѵегіі, роішв, (ршп г}иіг] ОаІЬа (аЪиІеіш\ 

ашіі. Гл'ѵ. 45, 39. Оиіііив геЬив соаиііік Саеваг арий тіііПіе? 

сопсіопаіиг. Саек. Б. С. 1, 7. Бешовіііепев тиііов ѵегвив ипо 
врігііи ргопжііаЬаІ. Сіе. Ог. 1, 01. ’Ргаесопез Іийогиш ііут- 

піеогиш, щіі сит ееіегів еогонав ітровиепші ѵісІогіЬив ео- 

Шіщис иопііііа тарпа ѵосе ргопипііаггті, сит ірві аиіе Іи- 

Йогиш тібзіопет с огон а йопаіі вшй, аііит ргассопет айМ- 

Ьеій, не 80а ѵосе іраі ве ѵіеіогев евве ргаейгсепі. Ій. І)іѵ. 5, 

12. Бійегае Іиае іи вепаіи гееііаіае випі. ІЬій. 10, 12. Іша- 

ішв соиіга те ѵеЬетенІіввіте йвсіатаѵіі. Ій. Ѵсгг. 4. 66. 

Щтмѣч. О нарѣчіяхъ, которыя всего чаще бываютъ при 
йісегс в объ ихъ значеніи см. Зейфферта, Скгіе 3-е изд. 

стр. 161 слѣд. Еще надобно замѣтить йісеге арий рорійию, 

арий ушИсев — говорить рѣчь передъ народомъ, передъ судомъ, 

рѣдко говорится іогщІ ай рориіиш. Ауеге сит рорціо можетъ 
только членъ правительства, когда онъ предлагаетъ народу ка- 

кой-пиб. проектъ. 

247 Ь. Огаіог, гігеіог, Іедаіив, тшт. Огаіог наз. не толь¬ 

ко 1) ораторъ, т. е. человѣкъ, который практически упраж¬ 

няется въ краснорѣчіи но вопросамъ общественнымъ и госу¬ 

дарственнымъ въ качествѣ адвоката, оратора въ сенатѣ или 
на форумѣ, и поэтому Ь) доетопнъ этого имени, но еще 2) тотъ, 

кто исполняетъ порученія въ качествѣ посла, агента, ходатая, 

представители (отъ имени кого-мб, другаго), и старается вы- 

') Здѣсь атимъ слономъ формально выражается 
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полнить порученія посредствомъ устныхъ переговоровъ. Слова 
огаіог въ первомъ значеніи не должно смѣшивать съ гііеі,ог, 
которое хотя сдѣлалось изъ рг,тыр, но означаетъ только учи¬ 
теля краснорѣчія-, во второмъ значеніи огаіог будетъ— Іецаіив; 
только если надобно означить назначеннаго и снабженнаго опре¬ 
дѣленными полномочіями посла, то обыкновенно употребляется 
послѣднее слово. Но часто въ смыслѣ посланныхъ, агентовъ, 
говорится просто тІ88і либо употребляется оборотъ изъ най¬ 
мете, ери—. М;і]огек позігі, ргпшциат ЬеІІит тгНеегепі, Ьіз 
а цшішз іпіигіаз і'асіав всіеЪапІ, іеѣіаіез Іедаіоз гез гереійит 
тйІеЪапІ циаііиог, грюз огаіогез ѵосаЬапі. Ѵагго ар. Коп. 8. 
Ееііаіез. ВиЬасіі Ѵе^епіез расет реіігат огаіогез Иотат тй- 
іипі. Ілѵ. 1, 15. СЬагтайаз зідпійсаЬаІ еоз, циі гкеіогез по- 
пштгепШг, еі цш йісепйі ргаесеріа Ігайегепі, пііііі ріапе іепеге. 
Сіе. Ог. 1, 18. Аіііепіепзей, циіті ай зепаіит Йе епіз тахі- 
тІ8 го 1)іі8 іпйіегепі, ігез ііііиз аеіаііз поЪіІіззішоз рІііІозорЬоб 
тізегшй. Шй. 2, 37. <2. ЕаЫо йісіа йіез екі, циой Іедаіиз 
іп Саііок, ай циов іішзиз егаі огаіог, сопіга §епііит рик~ 
паввеі Ілѵ. 6, 1. 

248. Вііеге, іасеге, геіісеге, оЫісезсеге, оЪтиіевсеге, ееіаге. 
8і1еге ‘) бываетъ только ѵегЪ. иеійг., а переходнымъ дѣлается 
только въ тѣхъ случаяхъ и у тѣхъ писателей, гдѣ это быва¬ 
етъ со всѣмп ѵегЬа псиіга. Еще: ни одно слово, производное 
отъ вііеге, не выражаетъ антитезы къ понятію Іофіі, какъ 
выражаетъ ее Іасеге и еще яснѣе Іасйипійаз, молчаливость, 
скрытность. Поэтому зііеге зн. молчать только въ смыслѣ «быть 
тихимъ, спокойнымъ», не издавать никакою звука, какого-бы 
то ни было шума,— понятіе общее, но іасеге зн. спеціально 
•не произносить ни слова, не говорить, п 2) аііциій, не гово¬ 
ритъ ни слова о чемъ-ниб., слѣд. то скрывать. Сверхъ того, 
оба глагола употребляются метафорически, въ олицетвореніяхъ, 

') По корню — аі7з<ѵ и отъ одного корня съ этнмъ послѣднимъ, какъ Іае- 

гіша съ вйхро, шеііііагі съ ;лг),5гяѵ. Какъ бы то нв было, только если бы зііе- 

ге не употреблялось такъ часто О людяхъ, а о другихъ предметахъ—по край¬ 

ней мѣрѣ, иъ провѣй—рѣдко, то разницу его отъ іасеге понимать было бы го¬ 

раздо легче. 
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но бііеге разнообразнѣе, чѣмъ іасеге. Еегісеге молча держать 
про себя, елѣд. просто—скрывать, тоже, что сеіаге, о кото¬ 

ромъ см. § 63. ОЬіісевсеге, перестать говорить, когда кто-ниб. 

не хочетъ больше говорить, оЬіпиіеясеге, переставать говорить, 

онѣмѣть, когда кто-ниб. отъ испуга, либо отъ другаго какого- 

ииб. душевнаго волненія не можетъ больше говорить. С^иши 
сеіегі сіе ноЬів вгіспі, ион ейаіп повшеі ірві Іасстив, §гаѵе 

еві. Сіе. ЗиІІ. 29. Шепі Іе^ев шіег агта. Ігі. ЗІВ. 4. 8гШ 
и ох, таге, ѵепбив, аига, Іоса. Ѵігц. Оѵісі. Нос ветрег іаст. 

Ьіѵ. 33, 12. Гпіеггощтіі вепаіогі, роепібеаіпе те Ьеііі да- 

серіі, и геігсеат, вирегітв ѵійсаг. Ьіѵ. 23, 12. 

249. Метогіае ргосіеге, тетогіае ігайеге, Ігасіеге, (егге, 

(.іісеге, ("ста езі, паггаге, пшііаге, ге/егге, сіе/егге, гезропгкгв, 

ге—, е—, оЬ—, сіеттііаге, тйісеге. Разсказывать историчес¬ 

кія событія прошедшаго времени, н притомъ письменно, будетъ 

тетогіае ргосіеге, тетопае ігасіеге, ІШегів Ігайеге, о чемъ 

см. § 129. Говоритъ, разсказываетъ преданіе, есть преданіе, 

дошедшее письменно или изустно, надобно переводить і’аша 

ееі, і'епші, ігаёппі, ёісіті, либо извѣстнымъ страдательнымъ 

оборотомъ изъ этихъ трехъ глаголовъ. Отсюда и понятно, въ 

какомъ смыслѣ слова: говорить, разсказывать, передавать, по¬ 

вѣствовать можно переводить однимъ изъ упомянутыхъ глаго¬ 

ловъ. Но если говорить и пр. значитъ описывать ходъ какою- 

ниб. событія ши дѣло во всей его полноты, ш так. обр. хороша 

знакомить съ нимъ другаго, то это будетъ паггаге, отъ сла¬ 

гав и сродно съ повеете, какъ навет съ ^ірпеге, 

уіуѵеойаі. Къ прошедшему-ли времени относится разсказыва¬ 

емое дѣло, или къ настоящему, письменяо-ли разсказывается, 

или устно,—это для значенія слова паггаге все равно. Въ 

двухъ послѣднихъ случаяхъ почти одинаково съ нимъ употреб¬ 

ляется геіегге, которое отличается только тѣмъ, что значить 

разсказывать, повѣствовать по толкамъ,, заявленіямъ и разска¬ 

замъ другихъ, передавать разсказы другихъ. Разсказывать о 

случаяхъ настоящаго времена устно иди письменно (рег Шіе- 

гав шшііяге, ІіМегае іпшііапі) будетъ пшіііаге. Кепшшаге, 

увѣдомлять въ отвѣтъ на сдѣланную справку, на сдѣланное 



сообщеніе, и 2) увѣдомлять, вслѣдствіе порученія им обяза¬ 

тельства, доносить, рапортовать. Если получатель увѣдомле¬ 
нія сенатъ, а тоть, кто его дѣлаетъ, консулъ, преторъ или 
другой какой-виб. сановникъ, имѣющій ]ив со§епйі зепаіиз, 
то «увѣдомлять» въ этомъ случаѣ будетъ геГегге ай зепаішті. 
Это выраженіе значитъ еще и назначать для того засѣданія 
сената, такъ какъ такое увѣдомленіе дѣлалось непремѣнно въ 
засѣданіи. Но йеГегге Гай аіщиет) доносить начальству, напр. 
консулу, полководцу Наконецъ геі’егге значитъ еще выстав¬ 

лять напротивъ, возражать, отвѣчать на что-ниб. сказан¬ 
ное или сдѣланное кѣмъ-нибудь (въ смыслѣ позднѣйшаго юри¬ 
дическаго термина геріісаге), и, если возраженіе состоитъ въ 
отвѣтѣ словами на слова, то гов. гезропйеге, отвѣчать. Ешш- 
ііаге, І'аууГдХі'.ѵ, ЫкодглЪ, выбалтывать, выноситъ на стьтъ, 
именно, секреты. ОЪштйаге, возвѣщать въ качествѣ авгура, кон¬ 
сула или претора, что какое-ниб. предпринимаемое или уже нача¬ 
тое общественное дѣло, напр. комиціи, судя по явленію молніи 
или другаго какого-ниб. неблагопріятнаго знаменія, противно 
волѣ боговъ и поэтому и не можетъ достигнуть ничего вѣр¬ 
наго (гаішп). Бепшійаге принадлежитъ особенно языку юри¬ 
дическому, дипломатическому и религіозному, но употребляется 
и въ другихъ отношеніяхъ,=заявлять, что или самъ кто-тіб. 

готовится сдѣлать что-ниб., касающееся интересовъ дру¬ 

гагоі, или ожидаетъ чего-нибудь отъ нею (аіщпій, асе. с. іп- 
тігі., Ш, не), а отсюда часто и — угрожать, и въ этомъ именно 
смыслѣ употребляется и метафорически, т. е. при олицетворе¬ 
ніи предметовъ неодушевленныхъ Ішіісеге, извѣщать, что пред¬ 
метъ, означенный при этомъ винительнымъ надеженъ, непре¬ 

мѣнно долженъ быть выполненъ ж ргахі, сдѣд. большею ча¬ 
стію говорится только о приказаніяхъ законныхъ властей. По¬ 
этому, если явится столкновеніе требованій, то йептійаге пе¬ 
редъ ішіісеге будетъ то же самое, что предварительное заявле¬ 
ніе, при извѣстныхъ условіяхъ и отмѣниыое, передъ распоря¬ 

женіемъ или мѣрой, слѣдующей тотчасъ къ выполненію. Орй- 
іііиз (ріізеріе іасеге, циат йісеге, зиа аЬ аінз ЬепеГасГа Іаи- 
Йагі, циаш ірзе аііогит иаггаге таІеЬай 8а1І. Сай 5. Веіаіит 



Іе,еепі, чіііз шіі$ісаш йосиегіі Ератіпонйаш. Мер. Ер. 1. Іп 
еит ірзит тисгопеш йеіепзіопів іиае еаивва іип імсиггаГ 
иесевве езі: его епіш (іЬі гфго (скажу тебѣ вотъ что): ві 
ион вши еіс. Сіе. Снес. 29. Сеіегіив Іюс ИЫ гишог, ^тт 
иШие позідші Нііегас пипііаѵегипі. Ій. АН. 1, 15 БеІіЬегеі 
гепипбе^ие Іюсііе іш'Ьі, ѵеШпе ап поп. Тег. Нес. 3, 5, 58. 
Ѵоіивепив сцшЛо йіе ай Саевагет геѵегіііиг диаедие регвре- 

хібзеі, гетпііаі. Саек. В. О. 4. 21. Сариае Ковеіив ровіи- 

Іаіа Саевапв (которыя онъ долженъ былъ передать Помпею п 
ар.) геттііаі. Ісі. В. С. 1. 10. Мои оЪпипІіатІ ія ргаеіог, 

(]иі $е вегѵаіигшн евве сіе еоеіо Йіхегаі Сіе. 8езі 36. Сае- 

ваг (Іетпііаѵегаі Агіоѵівіо ве Аейиогиш нуипав поп періее- 

іипіш. Саек. В. О. 1, 36. Биеѵі іів цаІіоніЪив, с;иі виЪ еогит 
егапі ішрегіо, сІеттігаЪсті, иі аихіііа зтіНегеиІ. ІЬісІ. 6, 10. 

Веттііаге іевйтопііші (требовать въ свидѣтели). Сіе. Атег. 

38. Вептіііагсрговегірііопеш, саейеш, йігерііонет.ій. 8евІ. 20, 

111а агта поп регіеиіиш поЪів, бей ргаевійшт йеттіітгі. Ій- 

МП. 1. ІпсНсеге іішив, уивШіит, Іисіоб, вирріісаііонет, и так¬ 

же ЬеІІиш, е это послѣднее выраженіе тѣмъ легче можно от¬ 

личать отъ ІіеІІшп йеішнііаге, что часто говорилось именно 
Ііеіішн (Іеішііііаіиш іпйісіипщие, но никогда наоборотъ. 

250 и 251. Ілпдиа, огаііо, зегто, соііодиіит, сИаІодж, сопело, 

сопіепііо. Іосиііо, еіосиііо, йісііо, зіііив, (Пит. 1ли»иа, языкъ, 

членъ тѣла, метонимически означаетъ и словесный языкъ, рѣчь, 
въ смыслѣ средства ши матеріала Оля выраженія мыслей, 

употребительнаго у каждаго отдѣльнаго народа или племена, 

въ отличіе отъ другихъ народовъ или племенъ. Но языкъ во¬ 

обще, въ родовомъ смыслѣ средства для выраженія мыслей бу¬ 

детъ огаііо, а въ смыслѣ средства для взаимнаго пониманія въ 
мыстхъ—вегою, сродное съ еірсо, ставить въ рядъ, ткать, связы¬ 

вать и говорить, а потомъ и съ ір&, Іроіхаі. На вепііо Міпаш 
Ііпдтт поп тойо нон іпорет, вей Іосиріеііогеіп евве, <ріат 
Іігаесаіп. Сіе. Бш. 1, 3, 10. Іпсоіипі іеіѣіаш СаШае рагіеш, 

9иі ірвогит Ііп^иа Сеііае, повіга СіаЩ арреііаніиг. Саев. В. 

С. 1, 1. Ілпѵегві $еиегів Вирши ѵіпсиіит еві гаііо еі огаііо 
(разумъ и даръ слова), (щие йосеийо, йшеенйо, соштинісапйо, 
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«Іівсеріашіо, іікіісаініо сопсіііаі іпіег зе ѣогпіпез—пецие иііа 
ге Іопдіиз аЪзитиз а наіига іегагит, циае зипі гаііопіз еі 
огаііопіз ехреПез. Сіе. ОЙ". 1, 16. Мацпа ѵІ8 езі огаііопіз 
сацие гіиріех, а Нега сопіепііопіз, аііега зегтопіз: сопіеМіо ІгіЪиа- 
Іиг сІізсеріаііоіііЪиз іисіісіогипі, сопсіопиго, вепаіиз: зегто іп 
сігсиііз, сІізриШіопіЪиз, соп^геззіопіЪиз і'атіііагіит ѵегзеіиг, 
зециаіиг еііат сопѵіѵіа: сопіепііопіз ргаесеріа гііеіогит зипі, 
пиііа зегтопіз. ІЪісІ. 1, 37. Потомъ огаііо означаетъ еще Ь) 
образъ, пріемы выраженія, изложенія мыслей со стороны логи¬ 

ческой, эстетической и нравственной, форму рѣчи, и с) кон¬ 
кретно рѣчь, произносимую публично передъ судомъ, передъ 
народомъ, въ сенатѣ п т. п. Но зегто означаетъ Ъ) сортъ, 
качество рѣчи, какую кто-ниб. употребляетъ для того, чтобы 
быть понятнымъ на словахъ, изустно или письменно (зегто ри- 
гиз, еіе^анз, етешіаіиз, зсііиз, АИісиз, Ыіпиз, Сгаесиз) и с) 
конкретно а) разговорѣ, бесѣда между людьми, и въ частности 
-) отдѣльный разговоръ, отдѣльная бесѣда, передача мыслей, 
обмѣнъ ими объ извѣстныхъ опредѣленныхъ вопросахъ, пунк¬ 
тахъ. Ученый разговоръ между нѣсколькими лицами наз. йіа- 
1о§из, сіаАоуо?, форма изложенія, заимствованная отъ Грековъ, 
именно у Платона. Бесѣда, испрошенная п потомъ веденная 
для разбирательства по какому-ниб. опредѣленному вопросу, 
обыкновенно практическаго характера, слѣд. часто=устное 
разбирательство между двумя тяжущгімися сторонами, наз. 
соПосрпшп. Сопсіо есть оѵаііо, произносимая передъ народомъ 
или войскомъ, сопіенііо зн. огаііо, защигцающая въ сенатѣ, 
передъ судомъ, передъ народомъ какое-ниб. дѣло прогнивъ воз¬ 

раженій. Поенію зн. говоренье, или ргьчь, вообще въ смыслѣ 
человѣческаго дѣйствія, какъ ходьба, гттаніе и т. д. п безъ от¬ 
ношенія къ цѣли рѣчи, а потомъ Ь) произногиеніе, выговор-?,- 

еіосиііо наз. ораторское выраженіе мыслей, т.-е. искусный вы¬ 
боръ, разстановка, группировка словъ и фразъ, слогъ. Юісііо 
собств. есть только выраженное именемъ существительнымъ 
понятіе (Іісеге, то Аіуаѵ, слѣд. произнесеніе, изложеніе мнѣнія, 
рѣчи передъ судомъ или при другомъ случаѣ, а 2) особенный 
видъ изустной рѣчи, 3) особенныя качества, манера произно- 



— 302 — 

тенія п 4) упражненіе въ произношеніи рѣчей* декламація. 

ЙІІІИ8, отОло;, собств. грифель для письма, метонимически зн. 

1) пиеамъс, письмо, т.-е. дѣйствіе, занятіе письменнымъ изло¬ 

женіемъ мыслей, и Ь} особенныя качества письменнаго изло¬ 

женія мыслей по содержанію и формѣ. Г’ііиш, ткацкая нитка, 

метафорически наз. особенный родъ пли манера изложенія, т -е. 

обработывается—ли предметъ соріове, огнаіе, иЪегіив, либо 
іепиііег, МоШв еві огаііо рЫІоеорЬопш: ніЫІ ігаіщга ІіаЪеі, 

тііі] інѵісіига, піііЙ аігох, нііііі тігаЫІе, ніЬі! авіиіит. Ііа^ие 
зегто роііив, сріагп огаііо бісііиг. (^шипчиат еліт отпів Іоси- 

Но огаііо еві, іатеп иіііив огаіогів Іосиііо Іюс ргоргіо вщпаіа 
ношено еві Сіе. Ог. 19. Івоегаіев огаііотв Іасіепбае еі огпап- 

бае ансіог Іоеиріеііввітив іиіі. ІЪіб. 51. І11а іевіів еві огаііо, 

уиае еві а гае ргіта ІіаЬііа іи вепаіи. Ісі. Ріапс. 30. Тіісті- 
віосіев опте Ший іетрив Нііегів вегтопщие Регвагиш (іесііі. 

Кер. Тііега. 10. ЬіЪгі аіщиоі НаітіЪаІів випі цтаеео зегтопе 
еопіесіі. Ісі. Наіш. 13. Ѵаібе оріапіі иігідие повігит ассісііі, 
иі іп івішп зегтопет сІеІаЬегетиг. Іб. Ог. 1, 21. Съ другой 
стороны: Тиае Ііііегае ріапіив кнріеЪапіиг еі иЬегіив, диаю 
ѵиі^і зегто. Ісі. Юіѵ. 3, 11. Всгірві Ашіоіеііо тоге ігев ІіЪгов 
іп бівриіаііопе ас йіаіодо бе огаіоге. Іб. Біѵ. 1, 9, 8. Агіо- 

ѵівіив а Саеваге ін соііодиіит ѵепіге іпѵііаіив егаі. Саек. В. (г. 

1, 35. Наее ѵох (Старшаго Сципіона Африканскаго) бесіагаі 
іИшн еі іп оііо бе пе§оііів со^ііаге еі воНіибіне весит Іосіиі 
воіііит: иі пееріе севвагеі ипдиат еі іпіегбит соііодиіо аііе- 
гіив поп е^егеі. Сіе. ОЙ. 3, 1. Саеваг сстсіопет ариб тііі- 
іев Ьаішіі. Саев. В. О. 3, 73. О соиіепііо и Іосиііо сл. выше 
приведенное мѣсто Сіе. ОЙ. 1, 37. Ог. 19, а о Іосиііо еще: Соі- 
іа ве ѵаібе бііаіапбів Ііііегів а вітііііибіпе ргаееае Іосиііопіз 
аЬвігахегаі вопаЬаЦие виЬа&гевіе уиіббага ріапецие виЬгивіі- 

сит. Сіе. Вгиі. 74. Объ еіосиііо сл. въ контекстѣ Сіе. Ог. 1, 

6 и: І"ііиг. ерши Огаесі (рряоіѵ ѵоеапі, Іаііпе сіісітив еіогиіі- 
омт: еат вресіашив ѵегііів аиі вііщиіів аиі соіципсіів: іи 
віпоиіів іпіиешіига еві, иі віпі Іаііпа, регвріеиа, огааіа еі асі 
іб, диоб ѵоіитив, ассоттобаіа: іи соіциіісіів, иі егаегаіаіа, 
иі соііосаіа, иі іщигаіа. (^иіні. 8, 4.1)ісііо вепіенііае, б. саивзае. 



Сіе. Еі ѵего Іші іп Іюс еііатп рориіагіз Мсііо ехееііепз: Апіолі 
йісепсіі @епи8 іхіиііо арііив дкііеш, <]иатп сопеіопіЬик. Ій. Вгиі. 
44. Кецие еа ецн^иат, ві$і <ііи еі гни Ниш зегіріііагіі, ейат- 

8І ве ѵеііетепішіте т зиЬіІіз (ІісііопіЬт ехегсиегіі, соп- 

«ефіеіиг. Ы. Ог. 1, ЗВ. Вгсііопі орегат сіаге. И. Тике. 2, 3. 
ВШиз охегсііаіиз еШсіеі Іасііе Иане ѵіат сотропелйі. Ій. Ог. 

44. ТШ огаііопез іапіит аг.циііагитп, іапіит ехетріогит, іап- 

ішп игЪапііаіід ІіаЬепі, иі раепе $Шо Аііісо (аттическимъ пе¬ 

ромъ) зегіріае еззе ѵкіелпіиг. И. Вгиі. 45. Отлез (означен¬ 

ные ораторы) еііагп ішп геііпеЪапі Регісіі зисшп (здоровый, 

крѣпкій умственный матеріалъ), зеб егані раиііо иЬегіоге (гѣ 
(любили болѣе богатую обработку) Сіе. Ог. 2, 22. и здѣсь 
сличи Зейфферта, Еаеі. 7, 25. 

252. Расишіиз, йкегіт, еіщиет, Іодиах, даггиіт, Ыаіего. 

(Псах, ѵегЪозив. Если «краснорѣчивый» означаетъ способность 
лица о всякомъ данномъ предметѣ найти настоящее, правиль¬ 

ное выраженіе и искусно употребитъ его. то это будетъ і'а- 
ешніиз, отъ Іагі, которое хотя у Цицерона и Цезаря не встрѣ¬ 

чается, но у Ливія и Саллюстія встрѣчается часто, и безъ ко¬ 

тораго нельзя обойтись при переводѣ выраженія: онъ не пот- 

зетъ за словомъ въ карманъ. Юізегіиз, отъ гііззегеге, ваз, тотъ 
кто умѣетъ изложить и обставитъ свои мысли логически пра¬ 

вильно (ясно н отчетливо), а еіоіріеш тотъ, кто стоитъ быть 
названъ регі'есіыз огаіог, т.-е. кто не только получилъ отъ 
природы внѣшнія и внутреннія качества, требующіяся для успѣ¬ 

ха въ краснорѣчіи, и въ состояніи говорить логически-пра¬ 

вильно и эстетически изящно, но и владѣетъ с умѣетъ искус¬ 

но пользоваться историческимъ, философскимъ и практическимъ 
образованіемъ, могущимъ покорять не только умы, но и сердца. 

Слѣд. Іаешкііа вообще есть болѣе плодъ способностей при¬ 

родныхъ, (Іізеіѣа *ога(іо болѣе плодъ образованія умственнаго, 

а оіофіепііа— то и другое, но съ прибавкой техническаго 
изученія теоріи краснорѣчія и практическаго образованія. РІа- 

сиіі аіі рІеЬеш огаіогет тіііі Мепепшт Л§гірр;ші, (асип - 

Лит ѵігши еі ріеЪі сапіш. Ідѵ. 2, 32. Кит зіаіиеЬат Лі- 
вегіит, циі роззеі заііз асиіо ас іііІисііЗе арий шейіосгея 
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тенія и 4) упражненіе въ пронзвошевш рѣчей, декламація. 
Біііив, стйХо{, собств. грифель для письма, метонимически зн. 

1) писанье, ппсьмо, т.-е. дѣйствіе, занятіе письменнымъ изло¬ 

женіемъ мыслей, и Ь) особенныя качества письменнаго изло¬ 

женія мыслей по содержанію и формѣ. Гііиш, ткацкая нитка, 

метафорически наз. особенный родъ нлп манера изложенія, т.-е. 

обработываетаі—ли предметъ еоріове, огпаіе, цЬегіив, либо 
іеішііег. Моііік еві огаііо рІіЛозорІюлип: иііііі ігаіиш ЬзЬеі, 

нііііі іиѵійит, пііііі аігох, піЫІ шігліліе, иіЬіі авіиіит. Ііацие 
зегто роііив, д иат огаііо йіеііиг. (^ішпдиат епіт ошиів /оси- 

Но огаііо еві, іатен шііив огаіогів Іоеиііо Іюс ргоргіо вінпаіи 
ноіпіпе еві. Сіе. Ог. 19. Івосгаіев отііопіз Гасіепйае еі опіап- 

(іае аисіог Іосиріеііввішив іиіі ІЪі (1. 51. ІІІа іевіів еві огаііо, 

уигіе еві а те ргііпа ІіаЬііа іи вепаіи. Ій. Ріапс. 30. ТІіеші- 
віосіев опте Ший іешрив Ніісгів вегтопщт Регвагит йейіі. 

Мер. ТІіет. 10. ЫЪіі аіідиоі НапшЬаНв випі ргаесо зегтот 
сопіесіі. Ій. Нанн. 13. Ѵаійе оріапіі иігідие новіиіш ассійіі, 

иі іи івіиіп вегтопет йеІаЬегетиг. И. Ог. 1, 21. Съ другой 
стороны: Тиае Нііегае ріапіив ІодиеЪапіиг еі иЬегіив, диаш 
ѵиірі зегто. 1(3.1)іѵ. 3, 11. Бсгірві Агівіоіеііо тоге ігев Ііігов 
іп йівриіаііопе ас (Ііиіодо йе огаіоге. Ій. І)іѵ. 1, 9, 8. Агіо- 

ѵівіив а Саеваге іи соііодтит ѵепіге іпѵііаіив егаі. Саев. Е. 6. 

1, 35. Инее ѵох (Старшаго Сципіона Африканскаго) (Іесіагаі 
іііига еі іп оііо сіе пе^оііів сорііаге еі воіііийіне весит Іодиі 
воіііит: иі несшие севвагсі ітдиат еі ініегсіиш соМодиіо аііе- 

гіив иои ерегеі. Сіе. ОН. 3, 1. Саеваг соѣсіопем арий тііі- 
іев ЬаЬиіі. Саев. В. 6. 3, 73. О соиіепііо и Іоеиііо сл. выше 
приведенное мѣсто Сіе. Ой. 1, 37. Ог. 19, а о Іоеиііо еще: Соі- 
іа ве ѵаійе йііаіаийів Ііііегів а вітііііийіие ргаесае Іосиііопіз 
аЬзігахегаі зоиайаідие виЬадгевіе диіййат ріапедие виЬгизіі- 
сит. Сіе. Бгиі. 74. Объ еіосиііо сл. въ контекстѣ Сіе. Ог. 1, 

б и: І"ііиг, с]шип бгаесі фрасіѵ ѵосапі, Іаііне йісішив еіоеиіі- 
опепк еат вресіашив ѵегЬів аиі вііщиіів аиі сонртсііз: іп 
віи^иіів іпіиетіит езі, иі віиі Іаііна, регвріеиа, огиаіа еі ай 
ій, диой ѵоіитив, ассоттойаіа: іп сопіипсіів, иі ететіаіа, 

иі соііоеаіа, иі ііцигаіа. С)иіііі. 8, 4. ІНсііо вепіепііае, й. саиввае. 
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Сіе. Еі ѵего і'иіі іп Ішс ебіапі рориіагік Аісіго ехееііепз- Агйопі 
гіісепйі детів пшііо аргіиз дисіісіі^, грттп сопсіопіітв. Ій. Вгиі. 
44. Еецие еа рніярилт, пі$і йт еі тпикшп зегіріііагіі, ебатп- 
8І ве ѵеііетепііавіте іп виЬШв АісЫопіЬив ехегсиегіі, сон- 

вециеШг. ІЙ. Ог. 1, ЗВ. Вісііопі орегат йаге. И. Тизс. 2, 3. 

8Ы1т схегсііаіш еіТісіеІ і'асііе капе ѵіат сотропегкіі. Ы. Ог. 

44. Тііі огаііопез іаійиіп агциііагитв, іаніиш ехетріогиіп, Іаті- 
*Щіі игЬаііііаіів і^аЪепС, иі раепе еіііо АШсо (аттическимъ пе¬ 

ромъ) вегіріае евве ѵійеапіиг. Ій. Вгиі. 45. Отпев (означен¬ 

ные ораторы) еііатм бит гебіпеЬапб Регісіі висит (здоровый, 

крѣпкій умственный матеріалъ). вей егаиі раиііо иЬегіоге /гіо 
(любили болѣе богатую обработку) Сіе. Ог. 2, 22, и здѣсь 
сличи Зейфферта, Тліеі. 7, 25. 

252. РасипЛие, Лізегінв, еіоуиет, Іоциах, дагпйиз, Ыаіего. 

(Псах, ѵегЪозив. Если «краснорѣчивый» означаетъ способность 
лица о всякомъ данномъ предметѣ найти настоящее, правиль¬ 

ное выраженіе и искусно употребить его, то это будетъ і'а- 

сшійив, отъ іагі, которое хотя у Цицерона и Цезаря не встрѣ¬ 

чается, но у Ливія п Саллюстія встрѣчается часто, и безъ ко¬ 

тораго нельзя обойтись при переводѣ выраженія: онъ не полѣ¬ 

зетъ за словомъ въ карманъ. Вівегбив, отъ йіввегеге, наз. тотъ, 

кто умѣетъ изложинѣ и обставитъ свои мысли логически пра¬ 

вильно (ясно и отчетливо), а еЬщиенв тотъ, кто стоитъ быть 
названъ регіесіив огаіог, т.-е. кто не только получилъ отъ 
ирнроды внѣшнія п внутреннія качества, требующіяся для успѣ¬ 

ха въ краснорѣчіи, ц въ состояніи говорить логически-пра¬ 

вильно и эстетически изящно, но и владѣетъ и умѣетъ искус¬ 

но пользоваться историческимъ, философскимъ и практическимъ 
образованіемъ, могущимъ покорять ие только умы, но и сердца. 

Слѣд. іасшнііа вообще есть болѣе плодъ способностей при¬ 

родныхъ, йівегіа*огаІіо болѣе плодъ образованія умственнаго, 

а еіоеріепбіа— то и другое, но съ прибавкой техническаго 
изученія теоріи краснорѣчія и практическаго образованія. Ріп- 
сиіі ай рІеЬеш огаіогет тіШ Мепепішп Л^гірраш, і'атп - 
Лит ѵігит ві рІеЪі сагит. Ьіѵ. 2, 32. Еит вШиеЬат йі- 
зегіит, циі роввеб вабів асиіе ас йііисійе арий тейіосгев 
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Іюшшез ех согагаииі диасіат оріпіопе Йісеге, еіоунепіет ѵего, 
Чиі іиігаЬШиз тащіі/іееиііиэдие аи^еге розйСІ аЦие огпаге, 
Чиае ѵсііеі, ошпеяуие отніиш гегнт, циае агі Шсспйит регіі- 
пегепі, і'опісз ашшо ас тстогіа еопііпегеС Сіе. Ог. 1, 21. 
Любить много говорить есть признакъ того, кто Іоциах, также 

и того, кто рштиіиз, только первый легко находитъ предметъ 
для рѣчей и потомъ отъ него ужь не удаляется, не перебрав¬ 

ши, въ длинномъ потокѣ словъ, всѣхъ его важныхъ и второ¬ 

степенныхъ подробностей, а ^аггліиз і) вообще не можетъ удер¬ 

жаться отъ болтовни. Оба слова употребляются и метафориче¬ 

ски о животныхъ безсловесныхъ и даже о предметахъ неодушев¬ 

ленныхъ въ смыслѣ: крикливый, шумный, нескромный и т. п. 

Віаіего, кто болтаетъ о нелѣпостяхъ, да и безтолково, ѵегЬо- 

8118, многословный (о вещахъ), многорѣчивый (о лицахъ). Ѵісах, 

ѣдко-острый, насмѣшливый. Бепесіив ев! паіига Іодиасіог. Сіе. 

8еп. 16. Касіі аиі-ет поп Щшсііаз юеа, й<■ «і Ьепеѵоіепііа 
Іопщогез ерійіоіаз. 1(1. Біѵ. 6, 4. Ьосршх аѵі$, гапа, осиіиз, 

ѵиііив. Ѵіг$. Оѵісі. (5. іікіиіа, Іуга. ТіЬ. Ветозіііепее пои Іш 
(Іісах іиіі, циаш і'асеііш: еві аиіеіп іііші аегіогів тцсші, йос 
та|огІ8 агііз. Сіе. Ог. 26. НаЬез еріеіоіат ѵегЪовіогет Іогіазбе, 
уиат ѵеііез. И. Піѵ. 7, В. 

253. Шззегеге, Ащтіаге, Аівсеріаге. Бшзегеге зн. разви¬ 

вать % разъяснять предметъ научно, т.-е. по законамъ логики 
и діалектики (Іюс, іііші, сіе а-Нг^и^ ге, асе. е. іиі'.),—все рав¬ 

но, въ формѣ ли разсужденія, или въ формѣ разговора. Послѣд¬ 

нее обстоятельство, т.-е. форма разговора, точно такъ же какъ 
п сейчасъ упомянутая грамматическая конструкція, идетъ и къ 
(Іікриіаге, которое значитъ стараться установить вѣрный, 

или какой-ниб. опредѣленный взглядъ на ткое-ниб. дѣло про¬ 

тивъ дѣйствительныхъ или возможныхъ противниковъ разборомъ 
всѣхъ аза» и тративъ», основаній и возраженій. Но (Іівсер- 

Іаге— термині. юристовъ и значитъ 1) рѣшать споры въ качествѣ 
судьи и 2) стараться разрѣшитъ споръ о дѣлѣ (<1е ге) передъ, 

судомъ или наманеръ судебнаго разбирательства въ качествѣ 

*) У Цицерона не встрѣчается- 
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тяжущейся стороны, посредствомъ защиты собственнаго инте¬ 
реса и опроверженіи противника,—условія, невозможныя безъ 
дѣйствительной противной стороны. I )і оігепея йісеѣаі агіет зе 
ігайеге Ъепе йшегепйі еі ѵега ас Ыза гІуигЗлсаткІі, ерши ѵегѣо 
"тяесо віаАЕУ-іху)ѵ арреііапі. Сіе. Ог. 2, 38. Езі сіізриіапйит 
сіе отпі ге іп сопігагіав рагіез еѣ грпссрпй егіі іп (щащіе 
ге, с(пос1 ргоЪаЫІе ѵійегі розвгі, еіісіешіит аЦие сііеепсіит. 

ІЬісІ. 1, 38. Еа, еріае йщиіпѵг, йішгеге гааіиі, еріат )ийіса- 
ге. Ій. N. В. 3, 40. (^иаш Іюс сопзіііит со11е§апш теогит, 

фш аікіисеге іпі'есіа ге а Ѵерз ехегсііит іюіиепші, поп иіііе 
зоіит, вей еііат песеззагіит ігіегіі, розіеа йгжгащ пипс сіе 
ірза сопДШопе гпііііапііигп гіісеге ІіЪеІ, фтп огаі.іопега поп 
арий ѵоз зоіит, те саиззат йісеге .іиззізііз, вей еііат іп 
сазігіз, 8І ІіаЬі аіиг, ірво ехегсііи еіізсеріапіе (еслибы назначить 
его судьей и дать ему рѣшить) аефіат агЪйхог ѵійегі розве. 

Ьіѵ. 5, 4. Саезаг озіепйіі зіЬі ріасеге ге^ет Ріоіетаеит аірие 
еще зогогею Сіеораігат ехегсііпз, (]Поз ЬаЪегепІ, Йітіііеге 
еі, йе сопігоѵегзііз фге арий зо (передъ его судейскимъ кре¬ 

сломъ) роііиз, диат іміег зе агтіз йізсеріаге. Саез. Б. С. 3,107. 

254. ЕхрМсаге, ехріапаге, ехропеге, іпкгргеіап, ехрейіге, 

ехігісаге, епосіаге, еписіеаге, арропеге, ргоропеге, ѵегіеге, соп- 
ѵегіеге, ігат[егге, ехргітеге, гесЫеге. Изъ этихъ глаголовъ 
сложные съ ех—, е—, то имѣютъ общаго между собою, что 
означаютъ поднятіе, выводъ или освобожденіе изъ какого-ниб. 

состоянія, въ которомъ означенный при глаголахъ предметъ 
дѣйствія былъ видѣнъ не ясно и неотчетливо, либо и совсѣмъ 
не былъ видимъ. Вмѣстѣ съ іпіегргеіагі всѣ они, при случаѣ, 

значатъ и «объяснять». Въ частности ехріісаге зн. что-нибудь 
(аіщиісі) свернутое, собранное, сложенное, свитое иди навитое, 

скатанное, сплетенное или запутанное развивать, раскладывать, 
развертывать, ') расплетать, распутывать, а йотомъ мета¬ 

форически: приводить въ надлежащій порядокъ, устроивать, 

объяснять, разъяснять, и 2) сообразно общему составу предме¬ 

та представитъ, предложить ею въ болѣе ясномъ % боте 

‘) Такъ и Ѵоіитеі; ехріісаге — развернуть, раскрыть книгу. 
20 
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отчетливомъ порядкѣ. Ехріапаге, для котораго сл. ріаппв § 148, 
собств. именно освобождать отъ неровностей, метафорически 
зн. «освобождать что-ниб. (аііццісі) отъ препятствій, затрудне¬ 
ній, т.-е. неясностей, которыя мѣшаютъ отчетливому обозрѣнію 
цѣлаго», слѣд. что темно, то выставлять въ болѣе ясномъ и 
отчетливомъ видѣ. Ехропеге прежде всего зн, выкладывать, 

выставлять и особ, съ тою цѣлію, чтобы кто-нпб. то могъ ви¬ 

дѣть и разбирать; отсюда метаф.=излагать въ разсказахъ съ 
объясненіями, съ доказательствами, при чемъ не имѣются въ 
вид}7 трудности или препятствія, которьгя всегда предполагаются 
при ехріапаііо и ехрНсаііо. Ініегргеіагі, отъ іпіегргез и сродно 
съораіиѵ, ъіорхооѵ, (йНсрші гееіе, птЛе...), растолковывать, объ¬ 

яснять что-ниб,, что темно или либо дѣйствительно либо толь¬ 

ко мнимо неясно для пониманія, а потомъ еще и влагать въ 
предметъ значеніе, придавать ему тотъ или другой смыслъ, 
такъ какъ объясняемое можетъ быть объяснено ложно и при 
этомъ приписано ему то, чего въ немъ нѣтъ (аііциій ех аіісуиа 
ге, шаіе, регрегат... аііцшй). Сл. Шгельсбаха, Стилистика § 113. 

Ехресііге '), собств. освобождать что-ниб. изъ петли, въ кото¬ 

рой оно запуталось; отсюда метафорически 1) отдѣлять, отстра¬ 

нять, дѣлать свободнымъ отъ (вліянія) чего-ниб. (аііциет, аіі- 
с|0Ісі, ее а1н]ца ге), 2) дѣлать готовымъ, годнымъ, способнымъ 
для немедленнаго употребленія и наконецъ Ь) т неизвѣстное илч 
темное, неясное бросить свѣтъ и дать возможность узнать 
его, разъяснитъ. Ехігіеаге 2) добраться, добиться, допытшпъся 
чего-ниб. при помощи розысковъ, разслѣдованія. Еіюйаге, осво¬ 

бодить отъ побі (отъ узловъ), Ъ) сдѣмть понятнымъ. Точно такъ 
же и еписіеаге собств. зн. вынуть изъ наружной (твердой) скорлу¬ 

пы, какъ ядро орѣха, ѣщиііез іиппаііт не ехріісаге соерегииС 
Саев. В. С. 3, 98. Бепіепііат шеат ехрігсаѵі. Сіе. Еіп. 1.1 

21. Всаеѵоіа гет Іаіепіет ехріісаге йеііпіежіо, оЬвсшащ 
тіегргеіап ехріапапйо бісіісіі 1(1. Вги(. 41. {^иаііз сІШегепіш 

') Антитеза кг ішреіііге, сродно еі. твьѵ. которое видно и въ сошрея 
реііеа. 

’) Отъ ігісае, что собств. непремѣнно означало кляузное, запутанное. 
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-зіі ѣопевіі еі йесогі, Іасіііив іпіеііщі, сщат ехріапагі роіеаі- 
Ісі. (Ж 1, 27. Ѵава Ваша ехровигі. И. Миг. 36. (Іиае аЪео 
сопіга гетриЫісат Іасіа агѣіігог, ехровиг. И. Ог, 2, 22. 
Тат тиііа піетогііег, Іат оѣвсига (Шисійе ехрозтвіі. 1(1. Еіп. 
4, 1. Аіщиіс! рІигіЪив ѵегЬіз, Ъгеѵііег ехропеге. Сіе. Ехіа реси- 
сіит, топвіга, іикига іпіегргеіапіиг. ІО. Біѵіи. 1, 6. КіЬіІ еві 
аііиб рЫІоворІііа, ві гпіегргеіагі ѵеііа, ргаеіег віисііит заріен- 
Ііае. Ісі Тизс. 2, 11. АО ргоеііит ве ехрейшпі. Ілѵ. 2, 55. 

ЕхреМгі, С] и не гевіапі, ѵіх роіегипі, ві іюс іпсіюаіиіп геіі- 
^ие^І8. Сіе. Еер. 1, 35. Бе Вюпувіо Іи о аОЬис пііііі ехігіео. 

10. Ііі-ѵ. 5, 10. Ргаесеріа сщивсще (агіів) регзріеие Агівіоіе- 

Іев сопвсгірвіі аЦие епойаіа с1і1і°еп1ег ехротіі. 10. Іиѵеиі. 2. 

2. Наес пипс еппсіеаге поп ііа песезве еьі. 10. Тивс. 5, 8. 

Съ ехропеге въ предъидуіцихъ значеніяхъ сродно ргоропеге, 

выставлять публично, 1)=обнародовать для чтенія или слуша¬ 

нія '). для соображенія, наблюденія, для исполненія, для соиска¬ 

нія, 2) представлять въ умѣ, предполагать, воображать что-ниб. 

Арропегс, прикладывать, прилагать, приставлять и т. п., какъ 
аОшоѵеге, арріісаге, 21 приставлять сторожемъ, защитникомъ, 

надзирателемъ, учителемъ и проч., 31 пред.тать, подавать на 
столъ кушанья, напитки. Ргоропеге ѵехіііиш. Саев. Ргоропеге 
1е§ет, гет резіаш, тегеев. тегсеОет, ргаетіит, роепат, 

віЫ или апіто ніідиі*!. Арропеге всаіав, тасЫнав, сивіосіет, 

тащвігит, сіеі’опвогещ, саішптаіогего аіісиі. 
Іпіегргеіагі, на основаніи предъидущаго. можетъ значить и 

«переводить», т.-е. передавать, чтб значитъ что-ниб. сказанное 
или написанное на иностранномъ языкѣ. Но выраженіе: пере¬ 

водить съ греческаго и пр. языка на латинскій и пр. языкъ 
переводится выраженіями: Е Огаесо іп Баііпти ѵегіеге, ст- 

ѵегіеге, ігапфгщ и еще сіе (тгаесів (сіе таііз Огаесіві еіе. 
(безъ іп іаііпит) соиѵегіеге, ѵегіеге; Ріаіопет, роёіат ѵег¬ 

іеге; Ігапфгге аЪ Ношего, а Меттсіго (переводить изъ Го¬ 

мера, изъ Менандраі; ІаЪеІІав «таесав ай ѵегЬига (буквально= 

иі ѵегЬиіп віі е ѵегЬо), е Сггаесів ехргітге: геМеге Сгаеса 

') Отсюда ісі, ^иой езС ргорозіСиш = гема. 
20* 
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Іаітс, ѵегідш рго ѵегЬо (буквально). Сл. Зейфферта, СІіпе,_ 
стр. 154, и съ этимъ мѣста, приводимыя нами отчасти изъ 
Жадеит <1е Гт. р. 18: Сіе. Ріп. 1, 2 и 3. 2, 31. 3, 4. Ог. 
1, 34. Орі. Сен. 5, которыя слишкомъ длинны для выписки здѣсь, 

255. Ѳаггіге, Ыаіегаге, ЫЫтшгі, кагіоіагг, пиуагі. (таггіге, 
можетъ быть, сродно съ уарбеіѵ, дорич. =*уг,р6аѵ, болтать, 
молоть, просто изъ любви къ пустякамъ; Ыаіегаге, о пустякахъ 
болтать безтолково; Ііаіисіпагі или аіисіпагі, сродно съ алигіѵ, 
въ безпамятствѣ нести вздоръ, бредить; ѣагіоіагі, можетъ быть, 
въ связи съ іоербе = іерЬа, гадать, ворожить, предсказывать, и 
Ь) бредить, въ смыслѣ «говорить глупости, безсмыслицу»; шн 
§агі, говорить пустят, молоть вздоръ. О іе сегеЬгі і'еііееіп! 

а)еЬат іасііиз, дшт дипІІіЬеІ іііе уаггігеі, ѵіеоз, игЬет Іаи- 
«іагеі. Ног. 8аі. 1, 9, 13. Есдиів аиНі% с;и»т та§по Ыаісгаз 
сіатоге Іигіздие. ІЬігІ. 2, 7, 35. Івіа а ѵоіііз ^иа8І йісіаіа гесі- 

бипіиг, диае Еріеигив овсііапв Ііаіисіпаіт сві. Сіе. N. Б. 2, 

26. Бетосгііив поп іпвсііс пидаіиг, иі рЬувісив. М. Біѵіп. 2, 13. 

255 Ь. ШЬиіа, арЫодш, шггаііо. Р’аЬиІа, отъ і'пгі, зп. 1) 

разсказъ на основаніи ходячихъ преданій, толковъ, молвы, изъ 
прошлаго времени либо изъ настоящаго, исторія съ легепдами, 

приключеніями, взятая изъ народныхъ разсказовъ,—все равно, 

истинная ли наполовину, или въ которой все правда, либо все 
неправда: 2) разсказъ или изложеніе (въ прозѣ либо въ стихахъ, 

въ повѣствовательной либо въ драматической формѣ) случаевъ 
или событій, приключеній, существующихъ только въ фанта¬ 

зіи,—сказка, (эзопова) басня, театральная теса (трагедія, ко¬ 

медія, сцены). Ароіоцнв, латинская форма греческаго іъоАоуос, 

въ хорошей прозѣ означаетъ только басню въ стилѣ Эзопа, 

которую, впрочем!., какъ видно изъ предыдущаго, можно озна¬ 

чить и словомъ і’аішіа. Шггаііо разсказъ или повѣствователь¬ 

ное изложеніе отдѣльнаго событія,—истиннаго пли вымышлен¬ 

наго; въ ораторской рѣчи разсказъ о томъ, іи г^ио ірва саивва 
еі ОНШІ8 гаііо совігоѵег.чіае сопіінеіиг. Сіе. Івѵені. 1, 19, или 

іп ^ио ехрошшив гегп )>еб1аш. Аисі. Нег. 1, 8. Лоеашиг і'іс- 

1І5 іаЪиШ. РЬаесІг. Ргоіоу. 1. Ѵаіегіив Апііав пес Саіопів 
огаііопет Іе^іі еі {аЬиІае іаніит чте аисіоге е<1ііао сгесіііИІ. 



ІЛѵ. 39, 43. Іп /аЪійі$ (трагедіи) яаерепшпего ѵійеііз соя, (рді 
аіщиій ішріе зсеІегаШріе соішпівегіпі, ;щііагі еі регіеггсгі 
Кигіагит Іаейіз агйепііЪиз, Сіе. Атег. 24, и съ этимъ сл. 
Сіе. Ашег. 16, гдѣ ораторъ говоритъ, что і'аЪиІа представляетъ 
намъ ейісіоя позігоз тог ея іп аііепія регзопія схргезвапщие 
ітадіпегп пояігао ѵііае циоШіапае. РаЪиІат Йосеге, ставитъ 
пьесу па сцену. Ріиз еззе іп ипо заере. о шип іп іигЬа, Ъопі, 
тпаііопе ігайат Ъгеѵі. РЬаесІг. 4, 4. Сл. Зейфферта, СЛігіе, 
стр. 107. 

256. 8аІ, /асеііае, (ІісасИае, саѵИШіо, /свігѵііаз, кров, игЬа- 

пііав, сотііав, /асііііаз, Нитппііав. 8а1 зн. пикантность въ 
рѣчи, которая можетъ состоять не только въ остротахъ лов¬ 

кихъ, забавныхъ, заставляющихъ смѣяться, или съ характеромъ 
сатирическимъ, но и въ колкостяхъ или эпиграмматическихъ 
выходкахъ. Ваіея, отдѣльныя остроты, или предложенія, въ ко¬ 

торыхъ есть пикантность. Расеііае наз. замысловатый взглядъ 
на дѣло вмѣстѣ съ остроумнымъ, оригинальнымъ его выраже¬ 

ніемъ *); (іісасііав, сатирическій элементъ, насмѣшливость, кол¬ 

кость (отвлеч.); саѵіііаііо ■) насмѣшка, издѣвка, слѣд. 2) на¬ 

смѣшливая, колкая острота, колкость (конкр.); і'езііѵііаз остро¬ 

уміе веселое, забавное 3); Іероз тонкость, привлекательность, 
прелесть, особ, рѣчи, которая состоитъ въ ловкихъ оборотахъ, 

шуткахъ, остротахъ, причудливыхъ выходкахъ; игЬапііаз тон¬ 

кость, аккуратность, деликатность, ловкость горожанина въ от¬ 

личіе отъ неповоротливости и пр. какого-ииб. гизіісиз. Соші- 
Іп8 и іасііііая очень близки другъ къ другу, да и употребля¬ 

ются часто вмѣстѣ: оба слова означаютъ ласковую, предупре¬ 

дительную натуру, но послѣднее употребляется особенно тогда, 

когда надобно означить полную готовность принимать участіе въ 
желаніяхъ п нуждахъ другихъ людей. Нишапііаз, высшее раз- 

9 Не отъ Гасеге, а отъ Гагі, Корссеиъ, 1,1. стр. 44. Курціусъ I, стр. 268. 

*) Отъ еаѵеге, какъ вогЬіІІаге отъ вогЪегѳ, и прежде всего говорится о хи¬ 

тромъ употребленіи приказныхъ изворотовъ. 

Отъ Гезііѵиз, Гезіив, сдѣд. еобсти. веселое праздничное расположеніе, 
настроеніе духи. 
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штіе, результатъ полнаго научнаго и нравственнаго образова¬ 

нія. Саезаг ваіе еі /асеігіз ѵісіі опшез. Сіе. ОЯТ. 1, 37. Ншс 
репегі огаііопіз айзрегрепіиг еіінт еаіез, диогит (Іио репега 
зииі, шшш [асеііагит, а/іегшп йісаЫаііз: иіеіиг (огаіог) иіго- 
цие, ші яііего іп паггаийо аіідиісі ѵевизіе, аііего іи іасіеийо 
ицііепйоуие гійіеиіо. 1(1. Ог. 26. Юеіиойіііепез нов Ши (Осах 
і'иіі, <щаш (асеіиз: езі аиіеіи Ший аегіогіз іиреиіі, Іше пиуо- 

пз агіів. ІЬісі. Расйшгит Йио зиві репега, аііегшп аеіщаЬі- 

Іііег іи опті вегтопе іизиш, аііегшп регасиіит еі Ьгеѵе: Ша 
а ѵеіегіЬиз саѵШаііо, Ііаес яііети йісасііае потіваіа езі. И. 

Ог. 2, 54. бевіепііаз (]ийіеит) ваіе іио еі Іероге еі роііііз- 
зітіз /асеігіз реііехізіі: ІШагііаііз ріеиит іийісіит ас Іаеііііае 
і’ші: йіеешЗі ѵіз ергеріа зшшпа іезііѵііаіе еі ѵепизіаіе соіуинсіа 
ргоі’иіі. ІЙ. Ог. 1, 57. Ша езі агЪап/іав, іи риа пііііі аЬзоішю, 

іііЬіі аргезіе, пііііі шеопйііиш, тіііі регергіпит ие<ріе зеизи 
иедие оге резіиѵе роззіі йергеііепйі. Оиіпі. 6, 3, 107. Сгаз- 
зиз іи зшшпа сотііаіе ІіаЬеЬаі еііат зеѵепіаііз заііз. Сіе. 
Вгиі. 40. Іи ІіЬегіз рориііз еі іи .[игіз аеуиаЪіІііаіе ехегеепйа 
еііаш езі /исіШаз еі аііііийо аиіші, цине сіісііиг, пе, зі ігаз- 

сатиг аиі іпіешрезііѵе ассейеиііЬиз аиі ітрийеиіег горапіі- 
Ьиз, іи тогозііаіега іииіііет еі ойіозат іисійатиз. Ій. Ой. 1, 25. 

257. Іперііае, шуае, дищиіНае, дегте. Іперііае, атока, отъ 
аріиз, наз. все, что бываетъ не въ надлежащемъ мѣстѣ и не 
въ надлежащее время, а потомъ 5) вообще безразсуОное пове¬ 

деніе ши обращеніе, безразсуОсшо, дурачество; пирае, мелоч¬ 

ная, пустая, вздорная матерія и Ь) пустой, нелѣпый человѣкъ; 

циізцшііае, обрѣзки, очески, помои, дрянь, но у Цицерона 
только = назвавіе низкаго, драннаго человѣка, реггае, шутов¬ 

ство, юродство, ахинея, слово языка комедій. Отшчш іперііа- 

тт Ьаші зсіо ап пиііа зіі та]ог, циаш, иі і)1і зоіепі, цио- 

сипцие іп Іосо, циозсипцие іпіег Ііотіпен ѵізиш езі, йе геѣиз 
аиі йіШсіПітІБ аиі пои несеззагііз агриіікзіше йізриіаге. Сіе. 
Ог. 2, 4. Реііапіиг ізіае іперііае раепе апііез апіе іетриз 
тогі тівегит евзе: циой іаийет ІешризУ ІЙ. Тизс. 1, 38. 

Ізіе щарпо сопаіи тарпаз пидаз йіхіі. Тег. Неаиі. 4, 1, 8. 

Аюісоз ѣаЬеі иіегаз пидаз, Маііпіит, 8сарііит, аііоз. Сіе. 
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Аи. 6, 3. Отіііо Кшпеггат, Зеггатт, Аеішгп, цищтіт 
весШопіз Сіойіапае. Сіе. Зезі. 43. 

258. Рагазііиз, зеигга, тппіо. Рагазііиз, латинская форма 
греческаго ~ара<гіхо^, въ римскомъ смыслѣ назывался грече¬ 

скій рабъ (Сгаесиіиз), котораго дѣло было потѣшать своего 
господина и его гостей во время стола болѣе или менѣе гру¬ 

бою лестью и шутовскими рѣчами *). Но у Грековъ паразиты 
были люди бѣдные, но свободные, которые, за допущеніе ихъ 
богатыми людьми къ столу, въ благодарность веселили ихъ тон¬ 

кими шутками, тонкою лестью. И 5 сиг га (римлянинъ) былъ че¬ 

ловѣкъ свободный, который, чтобы получать содержаніе, при¬ 

ставалъ къ какоыу-ниб. богатому человѣку и тѣшилъ его во 
время стола или при другихъ случаяхъ шутками, выходками 
и балагурствомъ *}. Заппіо былъ лицо, которое въ театраль¬ 

ныхъ фарсахъ дѣлало ужимки п гримасы на манеръ нынѣш¬ 

няго итальянскаго пульчинелло, стариннаго нѣмецкаго Напз- 

лѵигвГ Айзрісе, циаиіиз зіѣ Еоззешнш (роёіа) есІасіЬиз іп 
рагазШз. Нот. Ерізі. 2, 1, 173. Ай Іийоз йіѵез еі моЬіІіз 
сипсіоз іпѵііаѵіі, циоз іпіег ѵеші зеигга поіиз игЬаио заіе: 

зеигга йе§гишгіІ тоѵеічііе ріаизпз. РЬаейг. 5, 5. фіій роіезі 
еззе Іащ гійісиіига, циагп заппіо езГ? 8ей оге, ѵиШі, ішііап- 

йіа тогіЪив, ѵосе, сіелі^ие согроге гійейіг ірзо. Сіе. Ог. 2,61. 

259. ѴосаЪѵЛтп, ѵегЬит, ѵох, погпеп, сіісііт. ѴосаЬиІит 
наз. отдѣльное слово, въ смыслѣ средства для выраженія от¬ 

дѣльнаго понятія, пли, что одно п тоже, для передачи вообра¬ 

женію какого-нпб. опредѣленнаго единичнаго образа, будетъ-лн 
это образъ предмета, или представленіе какого-ниб. сказуе¬ 

маго или признака, мѣста, времени, числа, количества, каче¬ 

ства или обстоятельства. Слѣд. Іеріг, оѣ, (ршеріе, иѣі, іііе 
точно такъ же ѵосаЬиІа, какъ и Іюню или Ьопиз, но въ част¬ 

ности подъ ѵосаЬиІиіп разумѣется ношен арреііаііѵит, арреі- 

Іаііо. Ео всякомъ случаѣ, ѵоеаЬиіа слова не въ смыслѣ рѣчи, 

•) Сл. Беккера, Оаііив, 1. стр. 122 елѣдд. СЬагісІев. 1. стр. 191 слѣдъ Зейф- 

ферѵш, Ьаеі. 25, 91 р. 521. 
-) Гейндорфъ къ Ног. 8а1. 1, 5, 52. 
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во въ смыслѣ отдѣльныхъ рѣченій, какъ они выставляются въ 
словарѣ, безъ всякой между ними связи, или, если связь сама 
по себѣ между ними есть, то безъ отношенія къ ней. ѴегЪіт 
(сродно съ іргіѵ, гі'реіу) ваз. слово въ смыслѣ части предло¬ 

женія и части рѣчи '). Но часть рѣчи есть каждое слово, 
которое въ ней встрѣчается, какъ напр. имя существительное 
и пр. столько же частъ рѣчи, сколько и глаголъ. Но въ пред¬ 

ложеній—такъ какъ въ немъ основа и цѣль есть сказуемое, 

то 2) у грамматиковъ хат7 іссуір называется глаголъ ѴегЬипм 
н ѵегішт 3) одиночное уже можетъ значить: мысль, сентенція, 

которая стала пословицей,—значить то же, чтб ргоѵегЬіиш 8). 

Ѵох э), голосъ, метонимически наз. что-впб. заявленное голо¬ 

сомъ, слѣд. что-ниб. произнесенное вслухъ, и притомъ не толь¬ 

ко 1) отдѣльное произнесенное слово, но и 2) отдѣльное про¬ 

изнесенное предложеніе или мысль, такъ же какъ она можетъ 
быть означена и словами: шііепЙа, "(Ііейш, ѵегЪшн—вообще 
что называется изреченіемъ, словцомъ. Ношен уже по корню— 

отъ поѵіззе — зн. слово какъ средство дать возможность 
узнать, отличить ткой-тіб. предметъ между другими однород¬ 

ными съ нимъ предметами, поэтому въ грамматикѣ и употреб¬ 

ляется (свачала) въ смыслѣ имени существительнаго нарица¬ 

тельнаго и собственнаго, а уже позднѣе и въ смыслѣ имени 
прилагательнаго. Так. обр., напр., ѵох ѵігінйв зн. слово: ѵіг- 

іш безъ связи съ его значеніемъ; ѵосаЬиІшп ѵігйійб, слово, 

вмѣстѣ съ которымъ ѵігіив уже рисуется въ нашемъ вообра¬ 

женіи, а ношен ѵігіийз слово, вмѣстѣ съ которымъ ѵігЫв уже 
отличается отъ другихъ качествъ и получаетъ опредѣленный 
смыслъ качества спеціальнаго. Віейш, подобно агбъ'іеура, зн. 

краткое, сильное, глубокое, острое изреченіе историческаго 
лица. Множественное (Іісіа говорится и въ отличіе отъ і'асіа 

1) Поэтому ѵегііа Гасеге—сл. § 246—говорить рѣчь, а ѵосаЪиІа Гас его зна- 
чнло бы „изобрѣтать елова.“ 

:) Сл. Зеѵфферта, Ьаеі. р. 370 и СЬѵіе р. 151 34. 

’) Ѵох такт. ж.е относится къ о^, какъ осиіиз къ ш-у, піх къ ѵір«, ѵіу«с, 
Іириа къ ).б*ос, .іесиг къ г,т:ар. 
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извѣстнаго лица, слѣд. сіісѣа Гас* вц не — слова и" дѣла, тогда 
какъ ѵегЬию гов. въ отличіе отъ гев, дѣйствительность, самое 
дѣло, и поэтому ѵегѣо или ѵегЪів = ио словамъ, яко-бы, подъ 
предлогом«, съ виду, а ге=ад самомъ дѣлѣ. Кесйша е*іавп 
ѵосаЪиІа агтатепГогшп со§поѵегап*. Саев. В. С. 1, 58. Ор- 

рійит ев* ѵосаЬиІит, Вота потеп. Ѵагго Ь. Ь. 9, 2. Ѵег¬ 
Ъит пои аіпрііив аййат. Ног. Рийе* йісеге Нас ргаезепГе 
ѵегЪит ѣигре. Тег. Неаи*. 5, 4, 19. Ѵеіив ѵегЪит ев* сот- 

типіа евве атісогит іпіег ве отпіа. Сіе. Г)іѵ. 9, 20. ѴіОе- 
*І8, циат пеГагіа ѵох\ Ісі. Ваеі. 10, Б7. Сонвіііие пііиі езве 
орів іп Вас ѵосе: Сіѵів Вотапив вит. И. Ѵегг. 5, 64. МиІ*з 
тиііогшп Гасеіе йісіа вин*. Ій. (Ж 1, 29. 

260. Шдаге, іп/Шаз іге, т/Иіагі, (ПЦ'іІегі, поп йісеге, йе- 
педаге, гесизаге, аЪтіеге, гепиеге, йе(цдеге, йеігесіагс. Ие§о 
не только по корвю есть отрицаніе понятія а) о=говорю: да, 

утверждаю, '} но п по значенію употребляется въ смыслѣ го¬ 

воритъ: нѣтъ! отвергать, т. е. 1) =объявлять, утверждать, 
что какое-виб. положеніе, увѣреніе, заявленіе, мнѣніе, пред¬ 

положеніе невѣрно ши неправильно, и 2) въ смыслѣ практи¬ 

ческомъ = говорить: нѣтъ! на чъю-ниб. просьбу, отвергать ее, 

не соглашаться на ея исполненіе, отказывать въ чемъ-ниб. 

(аіісиі аіщиій, впрочемъ классически обыкновенно только съ 
асе. какого-виб'. ргопош.). Іпііііае іге и іпГШагі выражаютъ 
отрицаніе Гаѣегі п слѣд. значатъ не признавать истины или 
правильности (обвиненія плп показанія); впрочемъ іпПііаз іге 
у Дпцеропа и Цезаря не встрѣчается: оно, какъ видно уже 
изъ самой формы выраженія, принадлежитъ языку комиковъ; 

встрѣчается и у прозаиковъ, кромѣ помянутыхъ, но, по край¬ 

ней мѣрѣ, только въ отрицательныхъ предложеніяхъ. Очень 
рѣдкое йіШіегі зн. то же, чтб н оба предъпдущія выраженія; 
а ной (Іісо употребляется только тогда, когда надобно выра¬ 

зить, что «показанія, заявленія и пр. гдіь-ниб. въ данномъ слу- 

’) Объясненіе этого ем. у Курчіуса I. 1.1. стр. 367, который ие§о произво¬ 
дитъ изъ иеідо и доказываетъ вѣрность корня словомъ айа§іиш = пословица, 
поговорка. 
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чаѣ совсѣмъ нѣтъ», слѣд. отвергается не истина содержаній 
показанія, а (выдуманное, заявленное) его бытіе; поэтому обык¬ 
новенно и слѣдуетъ дальше поправка съ вес). ІНадогая не^а- 
Ьаі сіеов евве =--- Діагоръ не признавалъ истины того положе¬ 

нія, что боги есть; но В. поп йісеЪаі сіеов севе=Діагоръ не 
выставлялъ, не заявлялъ положенія, что боги есть. Еще яснѣе 
слѣдующія предложенія: N011 Біа^огав, вей 8осгаіев йіееЬаі 
сіеов евве, или: Кон сіеов евве Віа^огав, вей ех во паіа от- 

піа ЙіееЬаі. ^>ш"ссцай сіісипі, Іаисіо: ісі гнгвит ві педапі, Іаийо 
ій диосріе: псриі ^Ш8, перо: аіі? а^о. Тег. Еип. 2, 2, 21. 

Ровіеа сщат ій оЬвііііаіе віЬі педагі ѵійіі, ргіпсірйвв ОгаШае 
воШсііаге соеріі. Саев. В. (г. 1, 42. Огшга всеіив роввоі т[і- 
ішгі, гереніе ргаеіег орініопет оттит еопіеввив ев). Сіе. 

Саі, 3, 5. Кето еаЬ ііфіш ТЬеЬаз еі апіе Ератіпоініат 
иаішп еі рові е]ив шіегііит регреіио аііепо рагиівве ітре- 

гіо. Кер. Ер. 10. Кшщиат йі^ііеЪог, иі асі еііесіит Іюгит 
сонвіііогиш регѵепігет, еі вітиіавве інѵііит тиііа те еі 
(1І88іпіи]а88е сит сіоіоге. Сіе. Юіѵ. 10, 8. 

Къ пвігаге, во второмъ значеніи, надобно прибавить болѣе 
сильное выраженіе йепе^аге=рѣшительно, совершенно отка¬ 

зывать (аіісиі аііС|аій, не только Іюс, ІНцй..,, но и напр. аи- 

хіііа); 2)аЬпиеге и гепиеге, сродно съ ѵгйсо и = іѵаѵгбео, движе¬ 

ніемъ головы показать, что не хотимъ ничего знать о чемъ- 
ниб. (аііфші, одно шііп.), ниткою имѣть съ тѣмъ дѣла, и 
поэтому, отвергать просьбу, не выполнять ожиданій; но аінш- 

еге иногда Ь) и = не признавать; В) гесиваге, отъ саивва, дѣ¬ 

лать возраженія противъ чего-ниб., протестовать, ') отка¬ 

зываться отъ принятія на себя, выполненія или перенесенія 
чего-ниб.; 4) йеііщеге, сходить съ дороги и так. обр. ста¬ 

раться уйти, ускользнуть, отъ обязанности какой-ниб., либо 
отъ другаго непріятнаго предмета, и 5) йеігесіаге, какъ-бы 
сбрасывать съ себя, стараться ускользнуть, отрекаться, отка¬ 

зываться отъ выполненія требованія, надежды, вызова на что- 

ниб. Слѣд. не^анв, йепе^апз, аЬгшепв, геішенв отказываются 

') Объ управлевіи атого глаголи см. въ грамм. 
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болѣе отъ выполненія желаній; но йеіщцеиз, гесизавз, йеігес- 
Іапз отъ выполненія обязательствъ или ожиданій, Атѵіяідш 
ігі, циоді апіеа реіепіі Саезагі сіепедаѵегаі, иііго роШсеЬаЪіг. 
Саез. В. О. 1, 42. 8сіріо соііосрііит Ьаисі пЪгтегаі. 11 ѵ. ВО, 
29. Иаисі ецшсіетп аЪпио едгещшп Дисет {‘иже Аіехаікігині, 
ьесі сіагіогет Іагаеп ешп і'есіі, циоД аДоІезсепз іп інсгетпеп- 
іо гегшп Десеввіі. И. 9, 17. Із ииііит сопѵіѵіиш гетіі. Сіе. 
Соеі. 11. РгоПіеоіиг Сагпиіез зе пиііит регіеиіит сотига- 
пІ8 заіиііз саизза гесизаге. Саез. В. Ѳ. 7, 2. Иес Аиііосітз 
нііга Іегріѵегзашіигп гаіиз, не зиогиш апітоз ттиегеі (к- 

ігесктсіо сегіапіеп, соріаз еДихй. Ііѵ. 37, 39. Іпщгіаз Гогіп- 

нае, зі і'егге пециеаз, (Іфідіетіо геіііщиаз. Сіе. Тизс. 5, 49. 

Міііііаіп, шипиз, ой'ісішп, ргоеііит какъ йейщеге, такъи сіе- 
ігесіаге, но Деігесѣаге Іогіипаш или сазиз іогіипае говорилось 
въ другомъ смыслѣ. 

261. Гаіегі, согфіегі, рго(іІегі. Гаіегі 1), которое надобно про¬ 

изводить отъ іагі, зн. истину или правильность какого-виб. пока¬ 

занія, сдѣланнаго либо предполагаемаго возможнымъ, либо вопро¬ 

са съ утверждающимъ содержаніемъ допускать, признавать, и 2) 

если въ показаніи или вопросѣ содержится упрекъ или обвиненіе, 
то=признавать за собою, признаваться, сознаваться. Эта послѣд¬ 

няя связь между лицомъ говорящимъ п признаніемъ справедли¬ 

вости обвиненія, сознаніемъ въ недостаткѣ, слабости, въ ка- 

комъ-ниб. состояніи на сдѣланное или возможное показаніе или 
вопросъ выражается глаголомъ сопі'ііегі —признавать за собою, 

признаваться, сознаваться (насчетъ себя)] предлогъ въ этомъ 
случаѣ, очевидно, имѣетъ цѣлью только ясно выразить согласіе 
признанія съ показаніемъ или вопросомъ. Ргоіііегі зн. свободно 
и прямо, открыто высказывать или объявлять, безъ всякаго 
внѣшняго вынужденія, очень сходно съ ргаейісаге, раіаш йі- 
сеге, и потомъ, о дѣйствіяхъ, за которыя хотимъ взяться добро¬ 

вольно, = вызываться на что-ниб., то же, что роііісегі. Отсюда 
еще 2) объявлять себя чѣмъ-ниб., выдавать себя за что-ниб., 

напр. цташшаіісига, рІШоворЬим, и агіеш, рЫІозорЫат, ше<1і- 

*) Сл. Корссени, 1. 1. р. 77. 
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.«іпаш, 3) показывать, заявлять передъ какою-ниб. властью, 
•т.-е. дѣлать заявленія о чеыъ-ниб., напр. ношен арий сопви- 
Іеш} арий ргаеіоі’еш (заявить о себѣ, явиться), ргаейат (коли¬ 
чество полученной добычи). Е§о /аіеог те Іііе еі'ШІііб евве йейі- 
ішп. Сіе. АгсЬ. 6. НаЬев, ТиЬего, циой езі, ассиваіогі піахі- 
те оріанДит, стфіепіет гейт. И. Ьі§. 1. ТЬетізѣосІев арий 
ташвігаіия зепаіинк|ие Ьасегіаепюніогит ІіЬеггіте ргофвзив 
еві Аіііепіеийеч еио сопвШо игЪет пшгіз ваерзівве. Шер. ТІіет. 

7, А. ’Ѵ апо рго(тт еві ке (Шега йіе ай соНодшиш ѵеіАигит. 

Спев. В. С. Б, 19. Сопфіеіиг аідие ііа ПЬеійег соп/іШиг, иі 
поп 80ІШП (аіе.гі, вес! еііат рпфіегі тійеаіиг. Сіе. Саес. 9. 

202. ЫЬег, ІіЬеІІт, сойех, ѵоіитеп, ориз. ІлЬег, собств. кор¬ 

ка подъ корою дерева (согіех), кора, лыко, а потомъ зн. сдѣ¬ 

ланная изъ коры папируса бумага и 2) сочиненіе, книга т.-е. 

связное письменное цѣлое, и притомъ а) все, полное сочиненіе, 

1)) одна изъ отдѣльныхъ частей, книгъ съ связнымъ содержа¬ 

ніемъ, отдѣленій, пѣсней и т. д. цѣ.шю сочиненія. А что 
трудъ, работа, созданіе, въ смыслѣ сочиненія никогда не долж¬ 

но переводить орик, но что это слово означаетъ только рабо¬ 

ты по части пластическихъ искусство,—объ этомъ уже бы¬ 

ло упомянуто въ § 44. Отдѣльные листы ІіЬгі склеивались одинъ 
съ другимъ, такъ что книга сначала собственно имѣла видъ 
обоевъ, а потомъ навертывалась на круглую палку, и отсюда 
произошло ѵоіитеи, отъ ѵоіѵеге, свитокъ. Такъ какъ, разу¬ 

мѣется, въ одинъ свитокъ соединяли то, что составляло какое- 

ниб. цѣлое, но что удобно можно было соединить въ одинъ 
свертокъ, то ѵоішпеп метонимически имѣло всѣ тѣ значенія, 

которыя имѣетъ и самое ІіЬег, но въ частности будетъ наше 
атомъ». Отъ этого отлично сойех, первоначально = саийех, 

книга, состоявшая изъ деревянныхъ, натертыхъ воскомъ доще¬ 

чекъ (ІаЪиІів), которыя, подобно нашимъ листамъ, прикрѣпля¬ 

лись одна подлѣ другой, и такая киша употреблялась особ, въ 
ежедневномъ быту для хозяйственныхъ замѣтокъ (сой. ассеріі 
еі ехрепві). ЬіЬеІІин, книжка, статья, записка, въ частности 
жалоба, просьба, пастилъ. Нас йе ге йіхі іи ео ІіЬго, диет 
Де геЬив гизіісік зегірзі. Сіе. 8еп. 15. Ніс ріига регзедиі 



та^пііийо ѵоіиттіз ргоѣіЪеі. Кер. РгаеІ. Е^опе іаіет ѵігшп 
соггитреге роіиі, иі теа сайт і'аізит іп сосіісет, геіеггеі? 
Сіе, Ко. Сот. 1. 

26Б. ЕрЫоІа, ІШегае, сосІгсіШ. Ерізѣоіа, ітг’лтоЦ, есть «пись¬ 
мо» бъ смыслѣ письменнаго сообщенія, извѣстія, написаннаго- 
въ особенной формѣ; вм. этого слова можно употреблять и 
Нііегащ какъ скоро связь рѣчи не допускаетъ никакой ошиб¬ 

ки въ смыслѣ. СосИсіНі письмо, записка, записочка къ какому- 

ниб. вблизи находящемуся лицу, Цшші сотріісагеш Ііапс ерІ- 
зіоіат, ай те ѵепіі сит ерізіоіа іиа ѣаЪеІІагіиз. Сіе. АЙ. 12, 

1, гдѣ, въ виду сотріісаге и ІаЪеІІагіиз, можно бы сказать и 
НИегаз, сшп Ііііегіз. ЙШиегат пиііав асі іе ІШегаз пііііеге, 
пізі сотптеікіаіісіае. ІЙ. Біѵ. 5, 5. 8іпш1 ассері а Зеіеисо 
іиаз Ііііегаз, 8іаііт циаезіѵі е ВаІЪо (который, какъ и Цице¬ 

ронъ, былъ тогда въ Римѣ) рег сосІгеШоз, ^шб еззеі іп 1е«е. 

Ій. І)іѵ. 6, 18. Отсюда ясно, почему въ заглавіи, гдѣ нѣть 
никакого контекста, собраніе писемъ можно назвать только- 
ерізіоіае, а не Ііііегае. 

264. Тііиіив, іпйех, іпзегірііо. Тііиіиз *) зн. надпись на 
статуяхъ, монетахъ, гробницахъ, колоннахъ и всякихъ памят¬ 

никахъ, но «заглавіе книги» значитъ только у Овидія и позд¬ 

нѣйшихъ прозаиковъ, но у Цицерона въ этомъ значеніи не упо¬ 

требляется, точно такъ же какъ у него не употребляется оно 
и въ значеніи предлогъ: въ этомъ смыслѣ оно встрѣчается въ 
первый разъ у Ливія, синонимически съ сайт, ргаезегірііо, 
но уже у Цицерона съ родительнымъ падежемъ или съ опре¬ 

дѣлительнымъ прилагательнымъ=честь быть тѣмъ либо дру¬ 

гимъ, имѣть, сдѣлать. Іпйех, отъ іпйісеге, лицо или вещь, ко¬ 

торыя на что-ниб. указываютъ, какъ въ языкѣ юристовъ 
(ецн йеіегі), такъ и вообще, а отсюда еще девизъ и Ь) заглавіе кни- 

іи у Цицерона и у другихъ. Іпзегірііо въ этомъ значеніи встрѣ¬ 

чается у этого писателя только однажды, а въ значеніи девиза 
совсѣмъ не встрѣчается, а Подъ заглавіемъ» по лат. і§ диі іп- 

*} Корссенъ I. 1. стр. 373 слово (ііиіиз, собств. = почетная вадпясв, связы¬ 
ваетъ съ «а, чествую, чту. 
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зсгіЬііиг ')• Агат сошЗШ (НатііЬаІ) гіейісаѵіЦие сит ігщепіі 
гегит аЬ ее резЬагит іііиіо. 1лѵ. 28, 46. Ье^ега! Атог Ши- 
Іит ІіЪеІІі. Оѵіг]. Вет. Атог. 1. Ьісеі ѵоЫз тстіпізве, циет 
іііиіит ргаеІешЗсгіііб айѵегкив РІііІіррит ЬеІІі. Ілѵ. 37, 54. 
Роззеі визішеге Шиітп сопвиіаФиз. Сіе. Рів. 9. Насс отпіа 
Місез беіиіегині, геі соиіезкі зипі. 1(1, С&і. 4, 3. 8ишапі тетц 
Ьгаииіаш, ех циа іпйісез йаві. 16. АЙ. 4, 4. 

265. Рарутв, сМгіа, птпЪгат. Раругиз, гсатгирое, папи-..; 

русъ, въ метонимическомъ значеніи бумага употребляется толь¬ 
ко у поэтовъ; въ прозѣ и въ другихъ случаяхъ въ этомъ смыс¬ 

лѣ употребляется сііагіа, уа.ртцс\ текікгапа, всякая тонкая кожи¬ 

ца, потомъ значитъ еще пергаменъ. Раруге, ѵеЗііп сіісаз аосіаіі, 
Ѵегопат ѵеніаі. С’аі. 85, 2. Раепе ргаеіегіі сѣагіат Ш)і <іе- 
ше, сщш іпоріа шіітв тийа асі те всгіЪав. Сіе. Ай. 4, 4. 

266. ВсгіЬа. поіигіш, асішпиз, ИЪгагіш, ЪіЫіороІа. ВсгіЪа 
зн. писецъ, секретарь. КсгіЬае ргіѵай были рабы, а риЫісі 
бѣдные, но искусные въ своемъ дѣлѣ граждане, либо отпу¬ 

щенники, которые состояли на службѣ у правительства и са¬ 

новниковъ въ качествѣ письмоводителей и дѣлопроизводителей 
и получали жалованье. Въ смыслѣ домашняго, личнто секре¬ 

таря у Светонія два раза встрѣчается ашаішепвіб (слѣд. это 
не стоитъ подражанія), происшедшее изъ цш ееі а юани; точно 
такъ-же всячески надобно избѣгать выраженій гріі ені аЬ ері- 
йоііб, а со(1ісі11І8,—развѣ только выраженіе зсгіЬа могло бы выд- 

ти оскорбительнымъ. К оіагіик, скорописецъ, тахиграфъ, стено¬ 

графъ, который пишетъ поіій, т. е. аббревіатурами и знаками 
вмѣсто слоговъ и словъ, которые знаки выработались особенно 
со времени Тирона, отпущенника Цицеронова. Асіиагіив собств. 

зн. репортеръ, протоколистъ, который записывалъ нсіа, совѣ¬ 

щанія, рѣчи и т. п. и слѣд. долженъ былъ быть и скоропис¬ 

цемъ. И іюіагіі съ асіиагіі естественно были рабы либо 
отпущенники. ІлЬгагіив называется всякій, кто занимается кни¬ 

гами, ІіЪгі, либо въ качествѣ переписчика, либо свертывателя 

’) Объ этомъ и о томъ, какъ дѣлаются ссылки на киши, см. Зейфферта, 

Ггоууигіаашаіа стр. 1, СЬгіе стр. 178 елѣдд. 



листовъ, соединенныхъ въ одинъ ѵоішпеп (но нашему пере¬ 
плетчика), хранителя (библіотекаря!, продавца; впрочемъ книж¬ 
ный торговецъ или книгопродавецъ обыкновенно называется 
ЪіЫіороІа, А «сгіріог зн. писецъ ила секретарь; 
сл. § 71. Бесегаѵігов опіаі (снабжаетъ) аррагіІогіЪш, зсгіЫз, 
ІіЪгагііз, ргаесопіЬив еіс. Сіе. А"г. 2, 12. Ьех іп риЫісиш 
ргоропііиг: сопсштшЛ іизви гаео ипо Іегароге ріигев Шгагіѵ. 
сіевсгірѣат Іецет ай те айегигЛ. ІЪій. 2, 5. Маііт ІіЬгагіі 
тепйиш, чиат шепйасіит зегіріогів евве. Ілѵ. 38, 55. ШЫ- 
ѵіит ѵосо еі, циае (огпіатегат, йісіо. Рііп. Еріві. 9, 36. Сае- 
вагів огаііо рго Меіеііо таіе аЬ асіиагііз ехееріа евС 8иеі. 
Саев. 55. 

267. Ргооетіит, ргафііго. ргоіодт, ехтігит. Вступленіе, 
введеніе въ рѣчь или разсужденіе наз. ехогйіит; это слово 
можетъ означать и наше предисловіе, если это послѣднее со¬ 
ставляетъ неотдѣлимую, существенную часть самой рѣчи ми 
разсужденія. Въ противномъ случаѣ надобно употреблять рго- 
оеініит, -рооірюѵ; предисловіе или вступленіе къ драмѣ или 
и къ другимъ поэтическимъ произведеніямъ будетъ рго1о<щ$, 

7грі)іоуо'. Ргаеіаііо наз. то, что произносится передъ началомъ 
дѣйствія религіознаго, юридическаго пли какого-нпб. другаго, 
выполняемаго съ извѣстными формальностями; но въ смыслѣ 
предисловіе къ сочиненію это слово принадлежитъ къ языку 
послѣ-цицероновскаго времени, хотя и стоитъ въ заголовкѣ 
вступленія къ Ливію и Непоту; среди рѣчи на предисловіе 
можно указывать описательнымъ выраженіемъ: гщае (цшкі) ргае- 
іаіив вига... 8аере апішайѵегіі виттов огаіогез іп ехогйіо 
йісепйі регтоѵегі. Сіе. Ог. 1,27. О ргооетіиш см. простран¬ 
ныя объясненія Сіе. АН. 16, 6. Аисі. ай Нег. 1, 4—5. 

<^иіні. 4, 1, 7—10, и изъ Цицеронова мѣста хоть только эти 
слова: Бе “Іогіа ІіЬгиш ай Іе шіеі: а( іп ео ргооетішп ій 
ев4, 411 ой іи Асайешісо іегііо: ій еѵеий оЬ еага геш, диой 
ІіаЬео ѵоішпеп ргооетіогит: ех ео еіщеге воіео, 4иши аіі- 
4иой сшуураирл іпвіііиі. — Ошиів ргаеіаііо ваегогиш еов, 
диіЬиз нон віпГ ригае гаашіз, агееі ІЛѵ. 45, 5.Ьон^іоге рте- 



/Шопе ѵеі ехсизаге ѵеі соттетЗаге інерііав днеріізбіттвг 
езЕ Піи. ЕрЫ. 4, 14, 8. 

268. СоттепШгіт, соттепіагіит, соттепШго, йтегШщ 
(ШриШіо, всгірііо, зсггріит, всгірЫт, еріьетегіз, іаЪиІае, ри- 
діііагея, а/ішгтгіа, асіа. Соптеиіяііо можно понять изъ § 125, 
а біввегГаГіо и аі.?рнШ.іо изъ § 253. Соттепіагшв (зе. ІіЬег, 
ЙЬеЛнв) и соттепіагіит (ас. ѵоЗитсн) *), отъ сошпепіагі, всякія 
замѣтки, имѣющія цѣлью сохранить на бумагѣ содержаніе или 
главные пункты тего-ниб., слѣд. записка, резюме, очеркъ глав¬ 

ныхъ пунктовъ. Поэтому соттепіатіі зн. собраніе письменныхъ 
замѣтокъ, которыя, занимаясь только содержаніемъ и не обра¬ 

щая много вниманія на форму, имѣютъ цѣлью—сохранить исто¬ 

рическія и въ другомъ отношеніи кажущіяся важными событія 
пережитаго кѣмъ-ниб. времени, слѣд. записки, мемуары, сохра¬ 

нить планы содержанія рѣчей и разсужденій, планы или на¬ 

броски судебныхъ или политическихъ актовъ, договоровъ, про¬ 

токолы, передающіе главные пункты, и другія замѣтки для 
памяти, чтобы, при случаѣ, можно было ими воспользоваться *). 

бспргіо, собетв. дѣйствіе писанія, писанье, 2) занятіе писань¬ 

емъ, т. е. сочиненіями, авторство, 3) способъ, какъ что-ни¬ 

будь написано, т. е. схвачено въ словахъ, изложеніе. 8сгір- 

іига, писанье, перо, т. е. способъ, какъ кто-ниб. пишетъ, что- 

ниб. написано, потомъ зн. 2І письменное изложеніе дѣла, мыс¬ 

лей, въ отличіе отъ устной рѣчи, и 3) особенная форта та* 

кого изложенія, бумага, записка, актъ. Всгірішп то, что на¬ 

писано, что-ниб. письменное, а потомъ и сочиненіе, впрочемъ 
не очень часто. Ерііегаегіз, ір^и.Еоі', дневникъ, журналъ, сою- 

шепіагіі (Ііигііі (8иеі. Анщ 64). Таідиіа, деревянная или ые- 

таллическая доска, потомъ метонимически 2) все, чтб на та¬ 

кихъ доскахъ писалось, слѣд. граната, документъ, объявленіе, 
эдиктъ и т. и. Отсюда іаішіае 1) ріигаіів для упомянутыхъ 

*) Принято за правило, что въ віиц. соштепгагішп, пт, ріиг. соштепіагіі. 
Но соттеиіапгт 8иеі. ТіЬ. 61. 

аІ Не полно говоритъ Гератъ, Саеа. В. О. ѴоггеЦе р. 27 елЬдд. Сл. здѣсь 
Маоеига къ Сіе. Віи. 5, 5. 



значеній, а нотамъ 2) собраніе такихъ гранатъ, документовъ—- 

архивъ. РирШагев (вс. гаЪиІае] наз. деревянныя доскп для пись¬ 

ма, на письменной сторонѣ натертыя воскомъ (сегаіае), только 
для замѣтокъ на-скоро, напр. въ школахъ, для черновыхъ за¬ 

мѣтокъ, для писанья маленькихъ записокъ. Айѵегзагіа (вс. 

вспріа) всегда находящаяся подъ рукою домашняя или черно¬ 

вая книга, бъ которой, чтобы не забыть, тотчасъ, по свѣжимъ 

мыслямъ, вкратцѣ дѣлались нужныя замѣтки, для того чтобы 
послѣ внести ихъ въ общую книгу (ІаЪиІае ]пв(ае, сойех ас- 

серіі еѣ ехрепзі) и быть юридически правымъ. Л сѣа, текущія 
дѣла, а потомъ вѣдомости, журналъ, какими со времени Це¬ 

заря были асіа яепаіиз, лсіа йіпгпа. Соттепіагігт тсіісат. 

ѵеіцв (объ одной старинной книгѣ, въ которой былъ написанъ 

ходъ и статьи закона и пр. уголовнаго процесса). Ѵагго Ь. 

Ь. 9, 75. Тамъ же: Соттепіагіі сопзиіагев (въ которыхъ были 
написаны статьи закона для дѣйствій консуловъ). Анйііе гіесге- 

ішп ргаеіогіз ех ірзіиз соттепіапо. Сіе. Ѵеіт. 5, 21. Соиі'і- 
сіапі соттепіагш гегиш шеагшп (о моихъ дѣйствіяхъ). І(і. 
І)іѵ. 5, 12. 8сіо Саевагега зшішіогші ашогипі $іп§и1ов сот- 

тепіагіоз еопіесіззе ю семи книгахъ йе 1>. СаПіео). Саев. В. 

Сг. 8, 48. Ірза Ша сепзогіа сопіга соііе^аш Сп. Вошіііит 

поп езі огаііо, зесі циазі езрііа гегиш е( огаііопіз соттепіа- 
чгіилп раиііо ріепіиз. Сіе. Вгиі. 44. Нине Іосиш шігог а Рс- 

зійопіо Іеѵііег еззе Іасіига ів цшЬизйат соттепіагш. ІЙ. 

ОЙ', о, 2. Соттепіагіа рташпшіеогшп. Ситѣ 1,8, 19. СгеЬ- 

го Ііррігисіо ітрейіі зсгірЫопет тваш. Сіе. АН. 10, 17, А 

Вгиіо асі рііііозоріііае вегірііопев (къ изложенію философскихъ 
матерій) Іасеззііі знпшз. Ій. Тизс. 5, 41. Зсгіріі сопігоѵегзіа 
еа езі, сриіе ех ю'іріюпіз репеге цазсііиг. Ій. Івѵепі 1, 12. 

8і зиЬіІяш еі іогіиііат огаііопеш сшшпеиШіо еі сощіаііо 
1‘асііе ѵімсіі, Ьшс ірзаш рѵоі’ееіо аззійиа ас йі]і§епз зегіріта 
вирегаіііі. Ій. Ог. 1, 33. Сна іи зепіѳпііа зегіріог (іезіаюеп- 

1і) 1‘иегіі, ех ееіегіз ерш зегірііз, іасііз, йісіів, апішо &Щие 
ѵііа едиз зиті орогіеЬі! еі еат ірзаш зегіріигат (зс. Іезіа- 

тепіиш) Іоіаш регіепіаге. Ій. Іитеиі. 2, 40. Кесісаіиш езі 
аКегиш сагшеп (прорицаніе) поп ео Іапішн оЬзсигш, диіа 

21 



іиеегііога і'ийага ргнеіегііів випі, вей регріехшв (непонятнѣе, 
болѣе непонятно) еііат всгірШгае §епеге. Ілѵ. 25, 12. ршш> 
ііив ай ерііетегійега геѵегййигг-* іпѵетіиг сііев ргоіесііонш. 
Сіе. <ч>піпсТ. 18. XII ІаЬпІяе 12 досокъ съ законами. Іів іаЬи- 
Ііз Агсіііав ргоі'еввив еві, ди ас воіае оЫінепІ іаЪиІжит риіь 
Исагит аисЮпШеш. Ій. Агсіі. 4. Коп Ііаііегс ве Іюс потен 
іп сойісе асссріі еі ехрепві геіаіит сопШеІиг. вей іи айѵег- 
вагігв раіеге сопІешПі. С^иій екі, ди ой пе^Н«еп4ег всгіЪаітшв 
айѵегвагіа? дик! еві, диой йііщепіег сояйсіапшв іаЪиІав (і. е. 
сой. асе. еі ехр.)? диіа Ііаес випі йепвігна. іііае «ипі аеірг- 

пае. Сіе. Ашег. 2. Піита рориіі Еовіапі (вс. асіа) рег рго- 
ѵіпсіав, рег ехегсіііів Іендшіиг. Тас. Аіш. 16, 22. 

269. Апгтаі. апітапв, Ъезііа. Ъеііиа, Сега. реет. реси. рі- 
тепіит, агтепкт, дгех. Въ своемъ взглядѣ на внѣшній міръ 
Римлянинъ различалъ прежде всего съ физической стороны- 

существа одушевленныя, апітаііа.—слово съ формой прила¬ 

гательнаго имени отъ апініа. Не трудно было замѣтить, что 
съ этой точки зрѣнія на внѣшніе предметы и онъ самъ при¬ 

надлежитъ къ апітаііа. Либо, при обозрѣніи природы, онъ на¬ 

чалъ съ себя и словомъ анітаі назвалъ подобное себѣ, въ 
противоположность непохожему, мертвому? Результатъ остается 
одинъ и тотъ же: однимъ соображеніемъ Римляпинъ нашелъ, 
что и онъ самъ апішаі, а другимъ подъ апітаі понялъ п без¬ 

словесное животное въ смыслѣ существа одушевленнаго, отлич¬ 
наго отъ мертваго, а вмѣстѣ и отъ него самого. Послѣднее 
отличіе было такъ рѣзко и важно, что, для названія вообще 
существа живаго, т. е. одареннаго жизненнымъ дыханіемъ, 

ученые признали нужнымъ новый терминъ и придумали для 
этого апітапв (отъ анклаве, которое, однакожъ, въ другихъ 
формахъ и случаяхъ въ смыслѣ безразличномъ, общемъ, ней¬ 
тральномъ не употребляется), и подъ этимъ словомъ почти все¬ 

гда разумѣлся и человѣкъ. Безсловесное животное, разсматри¬ 
ваемое со стороны нравственной, т. е. какъ существо, котйЩ 
рое, тенііб ас гаііоніе ехреге. руководится только физическими 
желаніями и нуждами, наз. Ъеяііа, а съ прибавкой і'ега осо¬ 
бенно дикое, хищное животное, живущее на суйте, но 
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добно замѣтить, что это понятіе выражается и однимъ і’ега 
(вс. ЬеяШ). а также и однимъ Ьевііа. Если надобно означать 
въ частности неповоротливость, дикость, страшный видъ раз¬ 

личныхъ сухопутныхъ и водяныхъ животныхъ, то говорится 
Ъеііиа или Ьеіиа, какъ напр, о Ьаіаепа, еіерѣаніиз еіс. Но 
тѣхъ животныхъ, которыхъ человѣкъ, для службы себѣ и № 
разныхъ надобностей, разводитъ и дѣлаетъ ручными, Римля¬ 
нинъ называлъ реси и ресш, огіз, скотъ, ресик, исіій, отдѣль¬ 

ное животное, отдѣльная голова скота, ресога, рееопіш, 
скотъ на пастбищѣ, пасущійся. Но, съ другой стороны, на¬ 

добно отъ этого отличать іитпеніа, пзъ рдцтеіШі отъ |ии§еге, 
рабочій, вьючный скотъ, т. е. быки, лошади, мулл, ослы. Аг- 

шепіиш, отъ агате, арооѵ, служебное животное, употребля¬ 

емое для пиханья, слѣд. въ частности волъ '), а потомъ еще 
въ частности такой быкъ, который не въ работѣ, но напр. на 
пастбищѣ. Отсюда вышло новое различіе: аппепіа озн. круп¬ 

ный скотъ, а ресиз или реси мелкій, напр. овецъ, козъ, сви¬ 

ней. О тех. можетъ быть отъ ауъірш, стадо скота и, въ отли¬ 

чіе отъ агшенѣа. именно мелкаго скота, но не исключительно. 
Въ переносномъ смыслѣ Ъеііиа. означаетъ грубаго, дикаго, сер¬ 

дитаго человѣка, ресиз, исііз—у поэтовъ и ресиз. огіз-—тупо 
умнаго, глупаго, ^тех шайку, соединившуюся подъ начальствомъ 
какого-ниб. вожака или какъ-нпб. иначе, толпа, шайка. Апі- 
таі Іюс ргоѵісіиш, за"ах. исиіипі, шетог, ріевйга гаііопіз еі 
сонзіііі, цист ѵосатиз Ьоіиіпеш. Сіе. Ье§. 1, 7. Аттапішт 
аііае согііз іесіае зипі, аііае ѵіііів ѵезйіае, аііае зріпіз Інгаі- 
ѣае: ріиша аііаз, аііаз зциата ѵійепіиз рікіисіаз. И. К. В. 2, 
47. Каіига аііаз Ъевііагит папіез ациагит іисоіаз еззе уЫиі|, 
аііае ѵоіисгее сооіо Ігиі ІіЬего, зегрепіез циазсіат еззе, циаз- 
ііат й'гаіііеШез, ітшанез циазііиш, диазйат аиіепі оіеигез, 

ношшПаз аІкШаз іеггарие Іееіаз. И. Тивс. 5, 13. Тізат еззе 
Ьеіігшт ѵазгіті еі іпштпет. 1(1. Бітііі. 1. 11. Батпаге асі 
Ьевііав (на сраженіе со дьрааи, тиграми и т. п. въ циркѣ). 

Вой = ноль, а смыслѣ особеннаго вида животныхъ, въ отличіе отъ осла, 
свиньи, собаки и і. д. 
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Кегае (пантеры) ререгсегипі. РЬаесІг. 3, 2, 15. Укіетпиз тиі- 
іііпсНпет ресийтп рагііт ас! ѵе^епсіит. рагііт асі сиііив 
а^гогип), рагііт ас! ѵеЬеікІит, рагііт ас! еогрога ѵевііешіа. 
Сіе. Ти?с. 1.28. Івія пои то до Ьотшеч, вес! не ресийев диі- 
<1ет ѵісіепіиг раките еке. Ы. Саі. 2, 9. Сиісі ецо Ьоаріііі 

.|ига іи Ііас іитаиі Ъеііиа соттетого? ІЙ. Ѵегг. 5, 42. Ре- 
еога аідие утпепіа 8ІІі С0П8ШпеЬаііПіг. Саее. В. О. 8, 41. 

Агтепіа сит ресогіЬив еі і'птеніо сіаіа нипі. СигІ. 5, 5, 

24. Аніошиз саейіі дгедев агтепіопті геіщищие ресогів, (ріосі- 
сшщие нясбия евС Сіе. РЗіі!. 3, 32. МШе дгедев іііі іоіійет- 

рие агтепіа райсеЬапіиг. Оѵісі. Меі. 4, 684. РЬіІоворЬогшп 
дгедез. Сіе. Ог. 1, 10. Ерісигі сіе дгеде рогсиз. Ног. 

270. Щит, сапіегіш, саЪаМт. ітппт. Е§иив, сродно съ. 

і'ятгйс, эол. 'іххос, лоишОъ, чисто въ ея отличіяхъ отъ другихъ 
млекопитающихъ животныхъ; сапіегіив, меринъ: саЪаІІш, дрян¬ 

ная, загнанная извозная, ломовая лошадь, кляча; ташшв, ло¬ 

шадь мелкой и галльской породы, каретная лошадь, которую 
употребляли спеціально для выѣзда на прогулку, для катанья. 

Савігаіі еерп сапіегіі арреііаіі Ѵагго К. К. 1.7. Коп еропіе- 

сіаго паішті раіге, поп е^о сігеііт те 8аіиге|апо ѵесіагі гига* 

саЪаІІо. Ног. 8аС 1, 6. 59. Арріат (ѵіат) таппів іегіС ІсЪ 
Ерой, 4, 14. 

271. СШеІІае, ерМрріит. СІііеІІае. вьючное сѣдло вьюч¬ 

ныхъ животныхъ, отъ одного корня съ сііѵив, хХіѵм, хХітіс *); 

ерЬірріит, ёшіішоѵ, попона, чаприкъ, вм. сѣдла для ѣзды 
верхомъ, о которомъ можво выразиться и чисто латинскимъ 
словомъ біга<щ1шіі. СШеПае авто ітрозііле. РЬаейг. ЕрЫррт 
поп иіішіпг. Саев. В. 6. 4, 2. 

272. Ьогит, ЬаЪепа, соггіуіи, итепіит. Еогит ремень во¬ 

обще, но въ частности а) поводъ, вожжа, Іі) бичъ, плеть, мо¬ 

жетъ быть отъ одного корня съ ьйАѵ)ра (Іііай. 23, 481) *). Соб- 

Поводъ къ названію, кажется, подало сходство нагроможденнаго тюка съ* 

холмомъ. 

л) КорссенъАЛ. стр. 505 съ Курціусомъ, ]. ]. II, 143. Лобекъ въ 1 Рчр.«го» 

сближаетъ это слово съ іе/.Ае^аѵ/с отъ 
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«твенное названіе «вожжи» есть ЬаЬена, отъ Ьаѣеге въ зна¬ 
ченіи держать. Соггідіа, отъ соггщеге=держать крѣпко, въ 
порядкѣ, зн. ремень для подвязыванія башмаковъ. Атепіит, 
можетъ быть, отъ корня въ арізсі, махальный ремень у мета¬ 

тельнаго копья, именно у испанской іга^иіа. С*ишп аррагііог 
Розіитіит Іахе ѵіисігеі: С|иіп Іи, ііщиіс, асіііисіз (не затягива¬ 

ешь) Іпгит. Глѵ. 9, 10. -Іиззіі Іогіз еірюз ііисеге. 10. 35, 34. 

•Іиззи Аніопіі ін сопѵіѵіо еиш зегѵі риЫісі Іогіз сесіскгипі. 
Сіе. РЫ1. 8, 8. Есщиз ІіЬег ЬаЬепів. Ѵіг§. Сеог§'. Б, 194. Ре- 

Оіз ой’ешіо поЪІ8 еі аЬгирііо соггідіае египі оЬзегѵапОае. Сіе. 
Оіѵіп. 2, 40. Нитог ^асиіопті атепіа ешоіііегаі. Еіѵ. 37, 41. 

273. Ргепит, Іирі. Іираіа. сарЫпт. Ггепі, отъ корня въ 
ігешіеге (ігесі-зшп перешло въ ігеззит), удила, узда: Іирі, ши¬ 

пы на уздѣ, и Іираіа (зс. ігена) узда съ такими Іирі. Сарі- 
зігиш, отъ сареге, недоуздокъ и намордникъ, Ргепоз оге шо- 

тогсііі есцшз. ТіЬ. 1, 3. 42. Азрег егцдіз (Іигіз еопіишШиг оге 
Іираііз. Оѵісі. Ашог. 1.15. Еіщов і’гепаЬаі оге сарЫт. Оѵісі. 
Меі. 10, 125. 

274. Виз, рог сиз, ѵеггез, тсфіііз, арег. 8из, Ф, свинья, въ 
отличіе отъ другихъ млекопитающихъ, какъ домашняя, такъ и 
дикая; рогсиз, тгбр/ос, молодая домашняя свинья; ѵеггез боровъ 
домашній некладеный, ша)а1із боровъ домашній кладеный; зегоріи 
свинья супоросая; арег, /Аг.зч-, дикій боровъ, а также и ері- 
соеішш= дикая свинья. Виз нешогіеиіігіх іеіига асі іюаш 
циегсиш роеиегаі. РЬаесІг. 2, 4, гдѣ сейчасъ потомъ о томъ 
же самомъ животномъ говорится арег. Вопив дотпив (домо¬ 

хозяинъ) аішжіаі рогсо, Ьаесіо еіс. Сіе. 8еи. 16. СаеігаііШг 
ѵеггез сотшоіііззіте ашіісиіі, сцю Іасіо пошел тиіапі аі^ие 
е ѵеггіЬѵ.8 сіісішіиг тауаіез. Ѵагго Е. Е. 2, 4. 

275. Шгсив, Ішесіт, сарег. Нігсиз козелъ, который держится 
для приплода, сарег козелъ въ отличіе отъ козы (сарга) вооб¬ 

ще, Ьаесіиз молодой козелъ, козленокъ. ІлЬего раігі Ыгсі Ішщо- 

ІаЬшііиг. Ѵагго Е. К. 1, 2. Тепего Іазсіѵіог Ьаесіо. Оѵі<і. Меі. 
13, 194. Ѵіг §ге$із ірзе сарег. Ѵігд. Есі. 7, 1. Ѵаггоие аис- 

іоге із сарег Оісііиг, сри ехсазігаіиз езі. Ое)1. 9, 9. 
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276. Саіиіив, саІеПиз, риііив. ѵііиіт, Ыппиз, тиіт, Ып- 
пиіеин, реіѵ.,% уиѵепсиз, іаигиз, Ъов, касса, /Ъгсіа, угтепса. Сагеі- 
ІП8 наз. только молодая собака, щенокъ, но саѣіііш означаетъ 
не только щепка-собаку, но и всякаго дітспыта,—впрочемъ, 
не такого, который держится для услугъ въ благородномъ домѣ: 
для этого есть особенное названіе.—я вапр, дитеншпа свиньи, 

кошки и животныхъ, разумѣющихся подъ Іегае, зс. Ьеяііан.^ 
РиІІт дщпенътъ лошади 'жеребенокъ, есршіпч), осла (осле¬ 

нокъ, шеііив) и всякаго животнаго, птицы, даже лягушекъ, 

и діігея *). Ѵіѣиіив теленокъ, а потомъ дптенышъ лошади и 
слона. Ніпті8 дитенышъ — помѣсь лошади и ослицы (умень¬ 

шит. Ьіішиінр), тпиіхін помѣсь осла и кобылы, а Іііішиіеин моло¬ 

дой олень, молодая косуля, Ееіда ютъ і'ео) выводокъ, дитенышъ 
всякаго сухопутнаго и водянаго животнаго '). Воз бык?., назва¬ 

ніе родовое, Іаигиз волъ, и ѵаеса корова, означаютъ вообще 
породу Ъоз, рпепсиз молодой быкъ, ,іиѵепса молодая корова,, 

іогсіа стельная корова. Ошпіа іп регі'есДіз шеііога шпі, иі іп 
сане, даяш іп саіиіо. Сіе. N. Б. 2, 14. Геіез еі саіиіі. РЬаебг. 

2, 4, 24. Егрііпиз рѵ.ІІт іи агѵіз аіііиз іпртебііиг. Ѵігр. Оеог^. 

о, 85. Ех оѵіз риШ огіииіиг. Сіе. N. В. 2, 48. Ех ееріа еі. 

авіпо і'іі тиіт, сонГга ех еерю еѣ аяіил Март. Ѵагго Е, Е. 

2, 8. Вив (еіит а(1 ііпаш сщегсит ровиегаС РЬаеиг. 2, 4, 3. 

Копіи іегеив Ьоз евЪ і'еситіадие сіісіа іегешіо. Оѵкі. ЕавС 4, 631. 

'ІП. Вегрет, апдиів, соЫЬег, сігасо, Іьуйги?, Ііусіга, трет, 

азрів. Уегренз, какъ животное ползающее, есть названіе цѣла¬ 

го вида, какъ еще и у нынѣшнихъ ученыхъ, и какъ говорится | 

уже у Плинія и другихъ Древнихъ. Аті“иів, сродно съ аіщиіііа, 

Іууеби;, и съ корнемъ глагола ан^о, наз. змѣя въ томъ смыс¬ 

лѣ, что она обвивается спиралью и задушаетъ; соіиѣег и соіи- Л 
ѣга,—если отъ ееііеге,—можетъ быть, въ смыслѣ прядающаго 1 

или бросающагося животнаго. Пгасо, орахсоѵ, отъ Сср/.о^со. !), 
-- ц 

') Слишкомъ тѣсное дѣлаютъ опредѣленіе, когда говорятъ, что саПіІич по- ~ 

метъ прямой, когда родится дитенышъ живымъ, а риііае дитенышъ—выводовъ „ 

жі лйд а. я 
*) Впрочемъ і’еіив всегда гов. только въ собирательномъ смыслѣ. Щ 
*) Извѣстно, что у змѣй глаза особенио сверкающіе п блестящіе; поэтову 

овѣ и вазвавы драконами отъ йёрхоілаі. 
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большая змѣя, въ особ, миѳологическая, Ориконъ, змѣй, огром¬ 
ный, чрезвычайно зоркій, иногда п крылатый; Ьубгив или Ьуйга, 
ѵйос' или бора, водяная змѣя; ѵірега, изъ ѵіѵірега, змѣя, родя¬ 
щая живыхъ дитенышей, млаіна, ішіюка; азріз, іотг'и;, неболь¬ 
шая змѣя съ смертельнымъ ядомъ, ядовитая эхидна. Йсршгшз 
іп зрігапі яе соНійй апдигв. Уіі’м. 6еог§. 2, 154. Ьопре сариі 
ехіиііі апѣго саегиіеиз зегрет. Оѵісі. МеЬ. 3, 38. ОашМа ѵепіі 
сісопіа ІОЮКІ8 іпѵіза соІиЬт. Ѵіг^. Сіеогр'. 2, 320. Гіщіеш рег 
Питта ргаесерз риеііа іттанет куіігат пои ѵісііі іп ііегЬа. 

ІЬісІ. 4, 428. Рагѵа песаѣ шогзи огрет Іаигит. Огій. Еегаегі. 
421. Гѣещеігіия Рйаіегеиз азркіе а<1 согриз асітоіа ѵіѣа ргі- 
ѵаіиз езі. Сіе. Е.аЬ. Розѣ 1. 

278. Зегреге, гереге. 8егреге, ползать, озн. движеніе змѣй 
и другихъ, не имѣющихъ ногъ, животныхъ, которыя не рыбы, 

гереге ') ползти, пробираться потихоньку, проскомзіть (во что- 

ниб., сквозь что-ниб., мимо чего-ниб.і, означаетъ медленное 
либо непримѣтное движеніе безсловесныхъ животныхъ либо 
людей,—не хотятъ ли они скорѣе двигаться, либо не могутъ. 

Метафорически гереге употребляется не очень часто о движе¬ 

ніи и другихъ предметовъ, не имѣющихъ ногъ, хотя еще и за¬ 

мѣтномъ, но происходящемъ только медленно, но зегреге го¬ 

ворится весьма часто а) о предметахъ чувственныхъ, которые 
по какоыу-ниб. тѣлу, снаружи или подъ поверхностью его рас¬ 

пространяются непримѣтно все больше и больше, Ъ) о предме¬ 

тахъ нематеріальныхъ, именно, о физическихъ, нравственныхъ^ 

общественныхъ недостаткахъ, вредныхъ вліяніяхъ, которыхъ 
сначала не видно, какъ червя въ землѣ, но которыя незамѣт¬ 

но, ползя (двигаясь) во мракѣ, распространяются все больше 
и больше. Но ползать=льстить см. асіиіагі. Веаіш еззе сціаз- 
<1ат зегрепіез, уииыіаш еззе цгабіеЩез и&Шга ѵоіиіі. Сіе. Тивс. 

5, 13. Зегріі Лишен, ѵііів, гаіііх, иісив, Ііишог, впрочемъ такъ 
говорится больше у поэтовъ, а въ обыкновенномъ языкѣ зегріі 

О Неро пе можетъ быть просто черезъ перестановку буквъ изъ зегро, іряш, 

по своему количеству слоговъ; если зегро сдѣлалось изъ г/нио, то серо, на¬ 

противъ, принадлежитъ къ какому-нпб. совсѣмъ другому корню. 



4 

— 328 — 

гашог, таіиш Іощгіив ше Іпііив, съ прибавкой или безъ при¬ 
бавки оЬвснге, тогішв, ресганбі сопвиеіийо, а даже п напр. 
ашісіііа. Сіе. Ьіѵ. ЕІерѣавйіб огпяШ іге роіегаі, циа (ѵіа) 
хиіеа иное коню іпегтів ѵіх роіегаі гереге. Еер. Наил. 3. 

279. Аѵіб, аЫ, ѵоіисгів, озсеп. ргаерев. Аѵів, какъ агтбс, 
конечно, отъ щр.і, птица, въ отличіе отъ рыбы, млекопитаю¬ 
щаго животнаго п т. д. Ліев. сложное изъ аіа и іге !), слѣд.. 
то, что двигается посредствомъ крыльевъ, употребляется осо¬ 
бенно въ стихахъ п о птицахъ, по которымъ производятся га¬ 
данія. Ѵоіиегів, еобств. имя прилагательное, имѣющій крылья, 

все, что можетъ летать, а так. обр. и птица, не въ однихъ толь¬ 

ко стихахъ. Овсеп, сложное изъ оЬв—ел. овіепсіеге—и сапеге, 

птица, по крику которой производится гаданіе, ргаерев, изъ 
ргае и р еіеге —стремиться, птица, взлетающая передъ наблю¬ 

дателемъ вверхъ и предвѣщающая успѣхъ, но у поэтовъ упо¬ 

требляется и въ роли имени прилагательнаго какъ въ обыкно¬ 

венномъ значеніи, такъ и метафорически. Мегсигіив аіев. Атог 
ѵоѣсгіз. ОѵісІ. Аіез ,} оѵі$ (адиііа). Ног. Еайет еШсіі аѵгЬш 
біѵіші шинв, пг іит ішс, іпт іііис ѵоіепі аМіев, Іиш а (іехіга, 

іиш а вінівіга рагіе савапі овсіте. Сіе. Оіѵііі. 1, 52. >іти1 

ех аііо Іоцце риісііеггіша ргаерев ѵоіаі. ІЪісЦ 1- 48, изъ по¬ 

эта. Сл 6е11. (і, 6. 8егѵ. Ѵігр. Аеп. 3, 359. 

279 Ь. СоІшпЬа, раІитЪев, Ьшіш. СоІишЬа голубь приру¬ 

ченный, раІипіЬев или раІиіпЬив лѣсной, дшеій голубь, Іиіѣиг, 

слово звукоподражательное, воркующій голубь, горлица. См. 
Ѵагго Е. Е. 3, 7 вгр Ріш. Н, N. 10, 35. 

280. ІѴтпа, ріпѣа, ріита. Еешш изъ реіиа, отъ корня въ 
реіеге, -ітораі, тсетхѵѵира, всякаго рода перо, но для письма 
у Римлянъ оно не употреблялось, а употреблялись для этого 
саіатив, вШив, изъ которыхъ послѣднее говорилось п метафо¬ 

рически. Сл. § 250. Въ отличіе отъ ріита, решіа зн. маховое, 

перо. Ріита небольшое, мягкое перо мелкихъ птицъ, либо 
находящееся въ промежуткѣ между большими реппае большихъ 

*) Іге заключаем!) въ аіок, какъ въ ецнег, сощев, ребез, тііеь, какъ ьіаге 
въ аишіез, вирегьіек, и зебеге въ ргаевеа, оЪзеа. 
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птицъ. Ріппа тонкая часть пера, въ отличіе отъ саиііз, ствола, 
костыша пера, и плавательное перо рыбъ, зубецъ стѣны. Ши¬ 
тое ѵегйісоіоге.5 соІитЪіз (а паіига йонаіэе зипі). Сіе. Еіп. 
3, 5. Ріппае Іогісаечие ех сгаІіЬиз аМехиіііиг. Сае'з. В. 6. Г», 40. 

281. Сапеге, сапіаге, рваііеге. Сапеге. прежде всего 1) = 
тагѣ, въ нашемъ смыслѣ этого слова, т.-е. означаетъ музы 
кальное проявленіе голоса у людей и птииъ, даже крикъ ля¬ 
гушекъ (раздается таканье); 2) звучать, раздаваться, быть 
слышщ, о звукахъ музыкальныхъ инструментовъ; 3) заста¬ 
вить себя слушать (о себѣ заявлять) на какомъ-ниб. ин¬ 
струментѣ (ТіЪііз, агиініте в. і’ізіиіа, йбіЪиз), такъ что музы¬ 

кальный инструментъ (въ аЫаІ.) представляется средствомъ! 
отсюда играть на немъ, но Ь) с. ассиз. названія инструмента 
ьоеннаго (сіашсшн, Ъеііісню еІсЛ, заставлять такой инстру- 
ыентъ звучатъ, играть, т.-е. играть на немъ, а так. обр. 4) 

пѣтъ или тратъ что-ниб., т.-е. дѣлать слышнымъ то, что поло¬ 

жено на голосъ, на музыку, что поется, (ассиз. еітніо1о§ісиз), 
какъ наир, сагтеп, ѵегзиз, огасиіиш, іаіа, и Ъ) пѣтъ или 
играть самое содержаніе сагшішз е!с.,.т.-е. прославлять, воешь- 
есть. Санѳге означаетъ еще 5) говорить нараспѣвъ, какъ и 
сапіаге, которое, впрочемъ, въ прозѣ употреблялось только соб¬ 

ственно о пѣніи людей и птицъ п объ игрѣ на струнныхъ 
или духовыхъ инструментахъ. РзаПеге, фаллегѵ, трать ж 
какоыъ-ниб. струнномъ инструментѣ. СапеЬапі сопѵіѵае ай 
ІіЬісіпеш. Сіе. Тиве. 1, 2. Ѳаііі, Іцасішае, гапае сапипі, Са¬ 

пеге гесеріаі. Сапеге асі (Плат сіагопш ѵігогиш Іаисіез аЦие 
ѵіпиіев. Сіе. Тиве. 4, 2. Сапіаге асі сіюгсіагит зоиоз. Кер. 

Ер. 2. Наес шиііег рзаІІеЪаі еіецаііііиз, ^и.тт песеззе езі 
ргоЬае. 8аІ1. Саі. 21. 

282. Сапіиз, сапог, сапііо, сапігсшп, сапіііет, мета, саг¬ 

теп, роста. Сапог, пѣніе или игра, удержалось только у поэтовъ, 
да и то не во многихъ мѣстахъ; точно такъ-же сапііо— пѣніе, пѣс¬ 

ня, въ прозѣ золотаго вѣка не употребляется, но употребитель¬ 

но въ значеніи: наговоръ. Но сапіиз'— пгьніе, игра, въ смыть 
музыкальномъ, лпбо звуки того или другою‘ инструмента, 
для выраженія именемъ существительнымъ 1—3 значеній гла- 
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гола с.чпеге § 281. Сапіісат одиночное пѣніе (улоѵірб(а) акте¬ 
ра речитативомъ подъ игру на флейтѣ, встрѣчающееся въ рим¬ 
ской драмѣ, отсюда п юворъ нщшстыѣ въ рѣчи, но только въ 
неклассической прозѣ пѣсня вообще, т.-е. пѣніе, голосъ и текстъ, 
который поется. Сішйіепа пѣсня, часто повторяемая и потому 
всѣмъ извѣстная, избитая, опошлѣвшая, и Ь) въ переносномъ 
смыслѣ старая пѣсня, т -е. старыя, пошлыя фразы, избитая 
болтовня. іѴаеміа, поминальная пѣсня {причитанье) въ честь 
покойники,, которую пѣли подъ звуки флейты собственно для 
этого нанятыя женщины (ргасѣіеае) ‘), а потомъ Ь) = всякая 
монотонная, усыпительная, глупая пѣсня, и с) печальная исторія, 
печальный конецъ. Сагшеп наз. все, что либо въ стихахъ (та¬ 
ковъ ѵ. в&іипііш), либо въ прозѣ выражало въ связной фор¬ 

мѣ серьезное содержаніе и, вслѣдствіе этого, пѣлось или про¬ 

износилось торжественно, важно, именно: (священная) пѣснь, 
молитва, прорицаніе, наговоръ, древняя статья закона, древнее 
изреченіе, а потомъ пѣснь—стихотвореніе, особ, содержанія 
лирическаго, меягду тѣмъ какъ драма въ прозѣ золотаго вѣка 
назвалась большею частію ѣаішіа, эпическое стихотвореніе 
роёша, впрочемъ не безъ исключеній, такъ что роёгаа можетъ 
означать и драму, и всякое стихотвореніе •’). Впрочемъ Римля¬ 

нинъ называлъ роёша вапр. сагшеп заііаге либо изреченіе ора¬ 

кула, молитву, именно древнюю; слѣд. сагшеп, вѣроятно, озна¬ 

чало стихотвореніе, внушенное внезапнымъ, быстрымъ вдохно¬ 

веніемъ, или что должно било приниматься въ такомъ смыслѣ,— 

тогда какъ роста назвали или можно было назвать, со времени 
Эннія, всякое произведеніе поэтическаго искусства !). N011 аѵі- 
иш сМіагаеѵе сапіив вогапшн гебисені. Ног. 0(1. 3, 1, 20. 

Сопѵіѵіиш оЬксепів сапіісів віхерй. (Оишг. 1, 2, Н. Кон любо 
іи сошоебш гем ірка наггаѣиг (дѣло прямо), иі і)1е іи Оешіиг^о: 

любо і'огіе-ішзй сапіісит: шепшщіі Козсіиш (трагика)—ііа 
те (Іейіішй ишіши. Сіе. І)іѵ. 9, 22. Нопогаіогиш ѵігогит 

‘) Сл. Бертарди, Нот. ІЛМ. Иеьсіі. 11р. 23. 
*) Сл. Бертарди, 1. 1. Пр. 205. 

’) Къ двшъіщете къ этому ми видимъ, что уже Дедерлейнъ, (’ин. V. с. 101, 

впрочемъ С)■,), іиічкптіл основаній. высказалъ эту же мысль. 
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Іашіез іи сопсіоие іпешогеиіиг е,чзс|ие еііат сапіт ас] ііЬісі- 
пет ргозегріаіиг, сиі погпеп паепіае, ^ио ѵосаЬиіо еііат Огае- 
сіз сапіт ІіщиЪгез потіпапіиг. Сіе. Се". 2, 24. Воіеіте саг- 
теп ргесаііопіз сопзиі регеаі. Сіѵ. 39, 15. ШиЛ сагтеп (пред¬ 
сказаніе ) реі'ѵепегаі асі апіізіііет іетріі Біапае. Ьіѵ. 1, 45. 
Сагтіпе ѵеі роззипѣ еоеіо гЫисеге Іипат. Ѵіг#, Есі. 8, 69. 
Сех ЬоггешИ сагпшт егні. Сіѵ. 1, 26. РуШа^огеі зоіііі еззе 
ііісипіиг тгттіЪт ргаесеріа циаеЛаш оссиіііиз ігасіеге. Сіе. 
Г иве. 4, 2. Ерісит сагтеп. фиіпі. 10, 1, 62. Иіасит сагтеп. 
Ног., но Роётаііз ігакіеі, согаіеі, еріеі, теіісі еііат ас сІііЬугапі- 
Ьісі, «іио та#ів езі (тасіаіит а Ьаііпіз, иепиз г]ио(1ѵІ8 езі (1і- 
ѵегзит а геіщиія. Сіе. Орі. Гіей. Ог. 1, 1. Сатиры Баррона 
называются Ѵагішп еі еІе"аіі8 огапі і’еге тітего роста, Ісі. 
Асаіі. 1, 3. Роша противополагается прозѣ Сіе. Ог. 20. Ой’. 
3, 3. Ріаіоніз еі Бетосгііі Іосиію роііиз рота риіашіию, 
сриип сошісогит роёіапш (зс. роётаіа). Сіе. Ог. 20. 

283. Ага роёііса, роёаіз. Агз роёііса или—и это всего 
обыкновеннѣе—только роёііса, ~щѵхг;, зн. стихотворство, 
т е. занятіе сочиненіемъ стиховъ, усовершенствованіе себя въ 
немъ; роёзіз, постои;, сочиненіе въ стихахъ, т. е. произведеніе 
искусства поэзіи, въ отличіе отъ произведенія искусства пла¬ 
стическаго (рісіига ..) или отъ прозы (огаііо). О ргаесіагаш 
ешешіаіі'ісепі ѵііае, роёіісат. Сіе. Тизс. 4, 32. 8егіиз роёіі- 
сат поз мссерішиз. ІЬісІ. I, I Апасгеопііз іоіа роёзів ашаіогіа 
езі. ІЬісІ. 4, 33. Кеоие роет пееріе огаііо іп (Іеіесіаііоие роіезі 
еззе (Ііиіигші. Ы. Ог. 3, 25. 

284. АЬ&ипиь, іііззопиз, аЪвипІиз. АЬзопиз, дурно звучащій, 
нестройный, наз. то, чтб не согласно съ тономъ всѣхъ дру¬ 
гихъ предметовъ, (Ііззоішн, часто встрѣчающееся у Ливія и 
позднѣе, дурно звучащій, нестройный, негармоничный, негармо¬ 

нирующій, т. е. не въ одномъ тонѣ съ самимъ собою или съ 
чѣмъ-ниб. другимъ; аЬзипІиз звучащій противно, чего уши не 
могутъ стерпѣть. Метафорически аЬзоішз есть образное вы¬ 
раженіе им. аііеииз, йіввоіиш вм. іііѵегзиз; объ аЬзигЛиз уже 
сказано въ § 201. 8ипі сегіа ѵіііа, уиае пето езі, циіи ііщеге 
сиріаі: іпоіііз ѵох аиі разі ехігн тоЛит нЬвопа аііріе пкипіа. 
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Сіе. Ог. 3, 11. Ком аЬзопг а ѵосе тоіий (жесты Ьівігіоіпш) 
егапі. Иѵ. 7, 2. Иаіишіив, иі іп ігерігіа ге, ппрнѵісіиз інг- 
Ьаіов оічііпек ѵеііеікіо ко дінщие агі йтопов -сіашогез іпвігиіі, 
иі—. И. 22, 5. Кііііі ар иг! Саііпов Лттит а Еоінаші ге 
ргаеіег апііпоз егаі. М 8, 8. <^ио ргаезіеііо Руіѣа&огаз ими к 
рег Іоі депіез йізвопав вегтопе тогіішіщие регѵеміі (Вотат)? 
М 1, 18. ЛЬвигйе саиеге. Сіе, 

285. Вопив, вопгіив, сіапдог, /гетііт, тигтиг, зитггт, 
(гауог, сгерііив, вігерііиз, вігійог, вопаге, іопаге. 8отш зн, 

отдѣльный звукъ иля тонъ (поющаго или говорящаго) голоса 
человѣка, птицъ, музыкальныхъ инструментовъ, вообще въ отно¬ 

шеніи музыкальномъ- вопйив громкій гулъ, шумъ, стукъ, громъ, 

грохотъ, который поднимается или отъ одного изъ многихъ 
предметовъ или отъ многихъ, находящихся вмѣстѣ, вдругъ либо 
поперемѣняо, но при этомъ уже нельзя ясно различать отдѣль¬ 

ныхъ ударовъ, пріемовъ, розовъ звука, крика отдѣльныхъ голо¬ 

совъ, отдѣльнаго звона, треска, отдѣльныхъ ударовъ грома; 

сіаіщог, слово языка поэтовъ, а съ Ливія употребляемое и въ 
прозѣ, наз. громъ, шумъ духовыхъ инструментовъ и крикъ 
такихъ птицъ, которыя не принадлежатъ къ разряду пѣвчихъ, 

напр. крикъ асщііае, агсіеае, ашегшн. Егешііия, отъ ііешеге, 

^рёрЕіѵ, сродно съ ^роѵтг,, гуломт, стономъ поднимающее¬ 

ся, раздающееся ворчанье, жужжанье, крики, бурленье, брюз¬ 

жанье разгорячившейся народной толпы, глухой шумъ бушую¬ 

щаго моря, землетрясенія, ржавіе табуна лошадей, рыканье 
львовъ, жужжанье пчелъ, слѣд. вообще тяжелый, неясный, глу¬ 

хой шумъ, который, какъ ни громокъ, совершенно не похожъ 
на рядъ ясныхъ звуковъ; ншгпшг, ворчанье, брюзжанье, жуж» 

жанье,—такой звукъ, который слышится, если издать голосъ 
сжавши зубы, а въ переносномъ смыслѣ будетъ говоръ-, зшш- 

гиь, шопотъ, шелестъ, шорохъ, тихій говоръ; вігібог свистъ, 

шумъ крыльевъ, визгъ летающихъ копьевъ либо стрѣлъ, ши¬ 

пѣніе раскаленнаго желѣза въ водѣ и змѣй, скрежетанье зубовъ, 

вой, свистъ вѣтра, крикъ летучей мыши, рычанье слона и обезь¬ 

яны, визгъ, шуршанье пилы у точильщика, слѣд. вообще звукъ, 
который происходитъ отъ тренія двухъ тѣлъ одного объ другое, 



— ч:-із — 

либо одного тѣла объ воздухъ; сгерііиз звукъ нлн стукъ, ко¬ 
торый бываетъ отъ двухъ тѣлъ, когда они болѣе или менѣе 
быстро ударяются одно объ другое, слѣд. хлопанье дверьми, 
щелканье пальцами, стукъ, щелканье, скрыпъ зубами, звонъ 
цѣпью, хлопанье крыльями, шумъ, свистъ при ударахъ ѵігеа, 
стукъ оружія одного объ другое, при схваткѣ, даже и похожій 
на стукъ, трескъ горящаго дерева; йтеріішз всякій шумъ, гамъ, 
въ отличіе отъ тишины; ігааог, отъ і'гаіщ'еге, (внезапный і 
трескъ, когда, напр. (внезапно) обрушится зданіе, будетъ слом¬ 
лено дерево, отломленъ сукъ, раздастся ударъ грома, разлетится 
при ударѣ о скалу волна, слѣд. вообще бываетъ тамъ, гдѣ 
что-ниб. ломается или кажется ломающимся. Аигіиш іибісіо ,|и(1і- 
саіиг іп ііЪіагит пегтогитцие еапШшв ѵапеіав вопопт. Сіе. 
N. Б. 2, 48. С^иасігиресіаиіе риігет вопііи г(иай1 ипщііа сат- 
риш. Ѵігц. Вопііи Паттае ехсііаіив ей (воншо). Кер. Аіс. 
10. іктіЬт і'огит (дверей), ѵепіогит, гетотш, сопѵіѵагит. 

Сіапдоге апвегиш аіагиппріе сгерііи М. Маиііив (е вотно) 
ехсііаіив езі. Ьіѵ. 5, 47. Тоііз савігіз (гетііж огіив еві. Ьіѵ. 
3, 7. Ггетііпв іиагіз, іеггае (при землетрясеніи), ечиогшп. 

Мигтиг герепіе рорніі іоіа вресіасиіа регѵавіі: (Іеів /гетііш 
іпегеѵіі, ровігепю сіатог рІаіізив(]ие ехогіш ей. Ьіѵ. 45, 1. 

■Іпспшіо іаЪепіез тагптге гіѵі. Оѵій. Нетей. 177. ЮетойЬе- 
пев Шо 81ШАГГ0 (Іеіесіагі ее сіісеѣаі ачиат і'егепіів тиііегси- 
Іае іпвшиггаиішріе аііегі: Ніс еві іііе Ветовіііеиев. Сіе. 
Тине. 5, 36. Зігкіог веггае, С[іиіт асшіиг. Сіе. Тивс. 5. 40. 
Зігісіог япциів. Оѵиі. Меі. 9, 65. Агпюгим огергіт. Ьіѵ. 38, 

17. Тег гогеш раііог еі ігешог еі йепііит сгерііиз соивецикиг. 
Сіе. Тішс. 4, 8. Веірн пищи о сит вігерііи е савігів едгесііе- 
Ьаніиг. Саев. В. Ст. 2,11. Ргадог іесіогипі, С]иае йігиеЬапіиг, 
иііііпів игЬів рагііЬив аийіеЬаіиг. Ьіѵ. 1, 29. Боинге издавать 
какой-ниб. вопив, но іопаге гремѣть, издавать звукъ, подобный 
грому, громовый. Соеіиш іопаі сит іпщоге. Ѵщ>. Аен. 9, 
541. Регісіев іопаге ііісіив еві. Сіе. Ог. 9. 

286. Леіе, ’ріадае, саззев, Іадиелів. Кеіе можетъ называться 
всякая сѣть; ріацн или р!а»ае, отъ ~Хг/ы, сѣть для большихъ жи¬ 

вотныхъ, которая растягивается въ узкихъ проходахъ, для того 
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чтобы запереть ходъ; савкек, іши, сродно съ саГепа, сѣть съ 
мѣткомъ, тенёта, для того чтобы тамъ животныя запутывались, 
и можно было брать ихъ чисто живыми. Ілщиеив, отъ іасеге, 
петля, въ собственномъ и метафорическомъ смыслѣ ловушка. 
Г'ега Іеѵі вирегабаі геііа ники випипщие ІгапвіЬаі рокіСагшп 
Ііпа рки/агшп. Оѵісі. Меѣ 7, 767. Кее ровиіі те вішііовіив 
а Нега еазвез. ІЫ(І. ё, 679. Ассеввегаі Іісіог пугаеЬаЦие 1а- 

диегт. Біѵ. 1,26. 84оісі сіівриѣтііопит вишгші еі іпіеггоцаііо- 
шин ІщшІ8 Іе іггеіііит Сеиегепѣ Сіе. Ог. 1, 10. 

287 Ыдаге, ѵіпсіге, песіеге, ртдеге, сощипдеге, сориіаге, 
сопдіиіітге. соадтепіаге, посіив и нѣсколько именъ суще- 

ствителъныщ сродныхъ съ помянутыми глаголами. Ьщаге, 
вязать, .завязывать, перевязывать, говорится какъ тогда, ког¬ 

да имѣется въ виду что-нибудь держать крѣпко, такъ и въ 
видахъ чего-нибудь другаго: ѵіпсіге въ прозѣ всегда зн. вя¬ 

зать крѣпко, а отсюда и —заключать въ оковы, слѣд. дѣй¬ 

ствіе, которымъ у извѣстнаго предмета насильственно отни¬ 

мается свобода движенія. Кесіеге въ древнѣйшее время зна¬ 

чило то, чтб позднѣе было ѵіпсіге. но въ позднѣйшее время 
удержало только значеніе вязать, связывать. -Ьтреге и сон- 

ушщеге, связывать общей перевязкой или чѣмъ-ниб. такимъ, 

что можетъ быть опутывающею перевязкою, какъ напр. когда 
два животныя связаны однимъ ярмомъ; сориіаге, изъ со-ар- 

иіаге, отъ корня въ арівсі, связывать предметы перевязкой либо 
чѣмъ-ниб. связывающимъ такъ, чтобы они оставались въ связи 
на мѣстѣ, т. е. у извѣстнаго предѣла, на извѣстномъ мѣстѣ, 

гдѣ наложена перевязка; сомріиішаге, отъ ріиіеп, склеивать, 

потомъ—связывать въ одно крѣпкое цѣлое, соадтепіаге такъ 
связывать, чтобы ужь не было никакой щели, трещины (і'ів- 
вига). Манив рові Іегщі ііраіае. Оѵісі. Меѣ 3, 075. Всізва 
ѵевіе ѵиіпега ваеѵа Идо. ІЬісІ. 7, 849. Ргосіііив іи ііща Ьгіщк 
саіепів ъ'іпсіт ігасіив евѣ Саек. Б. 0.1, 03. Шхі воіиіі саи- 

іишдие іп рокіегит, не песіегепіиг. Ніѵ. 8, 28. Аргісов песіе 
Йогев; песіе тео Ъатіае согопаш. Ног. Ос]. 1, 26, 7. Ті&па 
Ъша вевфиіресіаііа іиіегѵаііо реііиш (Іи о гит іпіег ее утдеЪаі. 
Саев В. О. 4, 17. Орогіеі агЬивіо ѵііет щшіагі. Саіо К. 



К. 7. Впрочемъ сораіаге въ коренномъ значеніи употребляется 
очень рѣдко. Ория ірза вшш (организмъ тѣла и соединеніе 
его съ душой) еагіет, циае сопдЫІтаѵіі, шіита гііяябкіі;. Сіе. 
8еп. 20. Ссадтепіаге ішигат (на виноградномъ деревѣ). Со- 
Ішп. 4, 29. Метафорически ртцеге и сонртцеге употребля¬ 
ются всего чаще для означенія какой-ниб. мѣстной, политиче¬ 
ской, нравственной связи или единства; сориіаге говорится 
особ, о связи словъ и предложеній: сощіиііпаге не только объ 
этомъ, но и объ отношеніяхъ нравственныхъ, устроенныхъ ми¬ 

ромъ в согласіемъ. Отъ песіеге рагііс. пехш (іпіег ее, ех ге) 
гов. особенно о связи словъ и причинной связи вещей. Оішіея 
ѵііѣиѣез інѣег ее пехав еі )ицаіае винѣ Сіе. Тизс. 3, 8. Ве- 

гшп саиззае аііае ех аіііз аріае е! несеззііаіе пет шй. 

Шй. 5, 25. СопдЫЫпаге атпісШаз. Сіе. Сае1. 9. Сориіаге ііі 
Сѵга сит ргаезепШжв. ІЙ. Сіи. 2, 14. Сориіаге восіеШет, 

Богтотіет (сит аінрю, іпіег зе). Сіе. Сорніаіа ѵегЬа (слож¬ 

ныя слова). Сіе. ІЛ арііог бті огаііо, сотроне ѵегЬа ег (]Шібі 

соадтепіа. Сіе. Вгиі. 17. 

Коііпб въ прямомъ смыслѣ зн. узелъ, потомъ колѣнце у рас¬ 

теній, сочлененіе у животныхъ, а метафорически=тру тостъ. 

Ілратеп средство для завязыванья или связыванья, въ прозѣ 
обыкновенно замѣняемое словомъ Сазсіа, о которомъ сл. § 220. 

Ѵіпсиіига зн. крѣпкая перевязка, веревка, цѣпь, кандалы или 
сковы, а метафорически связь, которою соединены умственные 
или нравственные пункты, политическія пли нравственныя по¬ 

ложенія. Сопршсйо, связь, то же, что песеззйийо, о которомъ 
см. § 107, съ тѣмъ только различіемъ, что при согрюсію дол¬ 

женъ быть или родительный падежъ, или имя прилагательное 
въ значеніи рода связи, которая имѣется въ виду -); потомъ 
то, что соединяетъ предложенія въ рѣчи, есть соіфтсйо, со¬ 

юзъ, который Квинтиліанъ называетъ еопѵіпйіо. Сориіаііо, 

і:оп§1ійіпаѣіо н соацтепіаѣіо употребляются въ приличной свя¬ 

зи и метафорически, а оба первыя употребляются, между про- 

*) Поэтому: „У меня есть связи11 и.ш: „Я въ связяхъ съ кѣмь-виД.“ по дат. 
будетъ не Езі тіЫ сощинсііо, по Е$4 тіЫ песевзііиііо. 
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чвмъ, и о связи словъ, конструкціи, какъ зігиеіига, еопвішс- 
Ііо, сошробіііо (съ добавкой, напр. ѵегЬошт). 

288. Саіепа, Іогуиез, ѵіпсиіа, сагсег, сизіойіа, егдазіиіит,. 
тапіеа, ре&іса, сотрез, зегіез. Саіепа, можетъ быть, сродно 
съ сабйіе, сазігиш и нѣм. Кеііе {русск. чета?), цѣпь для удер¬ 
жанія или снованія '), но іогдиез, отъ іогдиеге, цѣпь для 
украшенія. Ѵіпсиіа наз. совокупность всѣхъ тѣхъ вещей, цѣль 
которыхъ крѣпко держать взаперти преступника или кого-ниб. 
другаго, совокупность вещей, яі саіепае, Ь) шапіеае ручные 
кандалы, наручники, с) ребісае л сотребев ножныя оковы, 
собств. кандалы, а отсюда 2)—оковы, тюрьма, которая озна¬ 
чается словомъ сагсег ), если имѣется въ виду мѣсто заклю¬ 
ченія. Сизіосііа зв. только арестъ, для того чтобы не дать 
преступнику уйти, ІіЬега, когда арестъ состоялся въ домѣ каай 
кого-ниб. гражданина, взявшаго ва поруки, и, разумѣется, со-тЦ 
стоялея безъ заключенія въ оковы. Ег§а$іи1а (іруатшѵге, ататд 
ёруатбѵес, Невусѣ.) въ древнѣйшее время была подземная дол-** 

гоѳая тюрьма, а позднѣе подземное мѣстопребываніе рабовъ, 
назначенныхъ на полевыя работы. Ѵеггев ІютішЬиз тівегіз 
іппосеііііішбдие іпрсі саіепав ішрегаі. Сіе. Ѵегг. 5, 41. Сав 
іете цѣпи, на которыхъ держались 1іагра§ове8. Ілѵ. 30, 10^ 

Ог§еІогі§ет ех ѵіпсиШ саивкаш (Іісеге еоёр;епті. Саев. В 
Сг. 1, 4. Соизиі Ьепіиішл ід сагсегет ііебіші. 8аЗІ. Саі. 51. 

Іи стіыішт сіаге, но іп ѵіпсиіа сопреете. Мапііик Тогдиа- 
іив ОаІІі, диет оссіііегаі, іогдие беігасіа потей іиѵеніі. Сіе. 
(Ж 3, 31. Іп тапіеіз еі сотресІіЬиз іе іепеЪо. Ног. Еріві. 1, 

16, 76. Сіиасшідие іѵіі Апіопіиз, егдазіиіа воіѵіі. Иотіпез аіті- 
риіі. Сіе. І)іѵ. 11, 13. О авгіев см. § 408. 

269. Сопііпеге, сопвіаге, сопвЫеге, сотріесіі, атріесіі, сш- 

ргеіітсіеге. Сопііпеге, собств.—держать вмѣстѣ, въ соединеніи, 

*) Но иѣт — рядъ полит, будетъ вегіев, сопііпиаіа аегіев, либо оборотъ 
изъ сопішиаге. 

*) Негой. 3, 14Б читается увруірѵ — тюрьма, НевусЬ. подаеыныи каналъ 
пожалуй, отъ пру-ѵ, какъ * */Іѵго = Г/, г о = еі.ето, уещштв - щ.ала. (ел. Аренса, 

йе йіві- Аеоі. р. 31) и сасшпеп отъ асиеге, хатгрс; = арег. Слѣді и сагсег 
отъ агееге, а это послѣднее отъ іірул? 
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такъ что не можетъ быть раздѣленія, распаденія, расширенія, 
потомъ 2) сдерживать, удерживать, задерживать въ предѣ¬ 
лахъ какого ниб. опредѣленнаго пространства и Ъ) метаф. въ 
опредѣленныхъ границахъ, которыя нарушить или нельзя, или 
нѣтъ рѣшимости, 3) обнимать, и въ этомъ смыслѣ Ъ) метаф. 
зн. а), впрочемъ не у Цицерона, содержатъ въ себѣ, (3) со 
держать въ сборѣ, въ связи, и так. обр. удерживать въ надле¬ 
жащемъ состояніи, положеніи и еедопускать раздѣленія, раз¬ 
сѣянія, у) включать, захватывать, т. е. кромѣ всего другаго за 
ключамъ еще и предметъ, означенный при глаголѣ винишлъ 
нымъ тдежемъ (соні. аііциісі съ прибавкой или безъ прибавка 
іи 8е). Но если содержать въ себѣ зн. состоять изъ—, то 
чаще употребляется соаіішаі; такъ наир., нравственность со¬ 
держитъ въ себѣ слѣдующія добродѣтели — Нонсвіаз Ый ѵіг- 
ПіТііаіб еоиітеіиг (Сіе. Гіи. 2, 15), а не сотіііпеѣ ѣаз ѵігін- 

іев, а еще хуже 1Й8 ѵігѣиііЪик ') сопіеиіив езС Далѣе, сои- 
Ііпегі въ такой же конструкціи, употребленное въ значеніи 
глагола соіііінеге 3, Ь, (3, — свое бытіе, свою прочность по¬ 

лучатъ отъ чего-ниб.. основываться на чемъ-нпбудь. Так. обр. 
сопііпегі зн. и тоже, что соьвіиге (ех ге, ге) = состоять 
изъ тѣхъ или другихъ частей, и соішаіеге |іп ге) = ройііит 
ееве (іи ге) — основываться на чемъ-виб , имѣть что ниб. опо¬ 

рой г). Сопіріесіі, отъ ріесіеге, обнимать что-ниб. во всемъ 
ею пространствѣ и 2) метаф. обнимать (постигать, выражать, 
шепіе, соціілііопе, ѵегЬік. огаііоие) всю важность, силу и зна¬ 

ченіе чего-ниб. и так. обр. исчерпать, схватить. Ашріесіі 
въ смыслѣ обнимать, окружатъ употребляется только тогда, 
когда не требуется выразить продолжительность обхвата; а 
если это нужно, то употребляется сошріесіі ~ крѣпко обни¬ 
мать, обхватывать (въ еобств. и метаф. значеніи) Сошрге- 
Ьенбеге зн. настигать, схватывать и удерживать -), а от- 

*) См. Кребса, ЛшіЬагЬагиз з. соіаіиеге. 

Промѣры см. въ грамматикахъ. 

*) Можетъ быть удерживаемъ одинъ предметъ нас нѣсколько предметовъ 
при одномъ предметѣ ва какомг-ниб. мѣстѣ, либо нѣсколько предметовъ вмѣ¬ 

стѣ, одинъ подлѣ другаго. 

22 



сюда І>) .шОержитть, аітёіег, и 2) метафорически (съ сло¬ 
вами апішо, тепіе, соцііаііоне, міешогія) постилать, схваты¬ 
вать умомъ и умственно усвоивать. Аіѵйб стііпеі, диой гесі- 
ріі. Сіе. N. Б. 2, 22. Мііііев савігів сспііпеге. Саез. Сирійі- 
іаіев, гіашп сопііпеге. Сіе. 8е сопЫпеге а ге = удерживаться, 
воздерживаться отъ чего-ннб. Сіе. Наее ѵігіив атіеіііат еі 
"іо'піі: еі сопііпеі. Ій. Ьаеі. 6. Опшіа. диае аіипіиг еі сге$- 
еиііі, сопііпепі іп ве ѵііп саіогік. Ій. N. Р. 2, 9. Нае агіез 
соіуесіигн сопііпепіш (основываются) еі еипі оршаМев. Ій. 
Ріѵін. 1, 14. ОгЬів соеіевіів геіідиов огЪев сотріесіііиг. Сіе. 
8оііш. 8сір. 4. иле Кер. 6, 17. Ггаігев іиов аедш: ас іе Ье- 
пеѵоіеяііа вшнша сотріехт виш. И. Біѵ. 6. 14. Рогіипа еов 
ріегишдие еШсіі саесов, диов сотріеха еві (долго тѣшитъ). 

Ій. Ьаеі. 15. Ший, дио пііііі еві риіегіив (идеалъ), педие оеи- 

ІІ8 педие аигіІнів пес иііо веиви, сорііаііопе іаміиш еі тепіе 
сотрксНтиг Ігі. От. 2. ШПо люйо роввит отпіа Ѵеітіз 
Гасіа аиі тега опа сопведиі аиі огаііопе сотріесіі. 1(1. Ѵегг. 4, 

26. Сгаііі сігситіге а согпіЪив еі атріесіі Ііовііит асіет со- 

наіі вині. Ьіѵ. 31, 21. Отпет атогеш, дио те атріешз ез, 

сопі'ег )аш ай еат сигат. Сіе. Аіі. 7, 1. Сотргекетіеге та- 
ИІІШ8 аіідиет, аіідиій (схватить). Сіе. Саез. Сотргекепдеп 
паѵев ітіпіішв (чтобы крѣпко держать ихъ одинъ подлѣ дру¬ 

гаго). Ьіѵ. 30, 10. С»иае аЬ айоіевсепііа риісііеітіше а варі- 
епііввіішз ѵігів ігайііа шетогіа еі всіепііа сотруеЬепМзЩ іік 
ѣос іетроге піаге. Сіе. Юіѵ. 6, 23. <^ио таців тепіеш аЬ 
осиіів веѵосо, ео шіпив ісі, диой іи ѵів, роввит тепіе сот• 

ргеЫпйеге. Ій. N. I). 3, 8. 

290. Ьахаге, воіѵеге. сезешйеге, йіЩтге. Ьахаге. отъ Іахіш, 

которое сродно съ Іагщшге, зн. 1) какому-ннб. предмету да¬ 

вать (въ пространствѣ) просторъ, отъ стѣсняющихъ его гра¬ 

ницъ или заборовъ, Ъ) эти границы, заставы, заборы разстав¬ 

лять шире; 2) облегчать предметъ отъ стѣсняющихъ, стиски¬ 

вающихъ, охватившихъ его путъ или оковъ, дѣлать его болѣе 
свободнымъ, Ь) самыя путы, оковы дѣлать легче, просторнѣе, 

и 3) (по метафорѣ отъ лука съ тетивой) метафорически да¬ 

вать предмету облегченіе, отдыхъ отъ напряженія силъ, Ь) это 
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самое напряженіе дѣлать легче, ослаблять. Ьоіѵеге *), отви¬ 
ливать, о8н. полное освобожденіе предмета отъ того, чти его 
задерживаетъ, и Ь) удаленіе того, чтб задерживаетъ предметъ. 
Кезсітіеге —разламывать, сламывать, обрушивать предметъ, 

•составленный изъ связанныхъ, сплоченныхъ различныхъ состав¬ 
ныхъ частей, и 2) кассировать, отмѣнять, уничтожать за¬ 
коны, рѣшенія, политическіе или юридическіе акты, государ¬ 
ственные или частные договоры, завѣщанія и т, п. Метафори¬ 
чески о состояніяхъ души гезсішіеге не употребляется, но оди- 
нако съ Іахаге и ьоіѵеге, чаще зоіѵі, особ, зоіиіиз, вялый, 
употребляется ЛіЙиеге == отъ бездѣлья, роскоши (какъ-бы і 
расплыться, плавать въ—, предаваться безъ границъ. Ь’опш 
Іахаѵітиз. Сіе. АН. 4, 16. Ілііиш аЪ апривШз іп 1аШи«1іиегл 
раиііаііш веке Іахаі ейі§іе саММ. Ніи. Н. N. 21, 11. Сог- 

гшпрез сігсипі, зешрег іепзиш зі ІіаЪиегіз: зі Іахагів, цшш 
ѵоіез, егіі иііііз. Рііаеііг. 3, 14, 4. Аг§і1іиз ѵіпсиіа ерізіоіае 
Іахаѵгі. Иер. Рань. 4. Воіѵеге ѵіисіиш, ѵіпсиіа, егіпеь, паѵепі 
(отвалить, пуститься въ море), ерізіоіат (распечатать, сломать 
печать, слѣд. сильнѣе, чѣмъ Іахаге). Воіѵеге сига, шеіи, Іере. 

Воіиіт еі шоЦіз іи ігезіи. Сіе. Вгиі. 62. ВезсШеге ропіеш. 

ѵаМиш. Саез. Ілѵ, Дезсіпйеге Іе^ез, асіа, расііопез, іезіа- 

тепіа. Сіе. ВіЦ’Іиеге Іихигіа Ьигре езі. Сіе. Ой'. 1, 30. 

201. Вгапдеге, гишреге. Ггаіщеге, отъ того же корня, какъ 
и р/р/ѵииі, ра^ѵаі, зн. насильственно разрушатъ составъ 
предмета, гишреге насильственно разрывать сцѣпленіе (скрѣпу) 

его частей; слѣд. первое=разламывать, разбивать, послѣднее =* 

дѣлать такъ, чтобы что-ниб. расклеилось, разорвалось, треснуло, 

лопнуло, разлетѣлось; первое, естественно, гов. болѣе о пред¬ 

метахъ хрупкихъ, а послѣднее объ упругихъ. Метафорически 
гишреге разрывать и т. и. что-ниб., что должно бы или мог¬ 
ло бы быть нравственною связью, узломъ, скрѣпой, і'гапреге 
ломать и т. и. то, чтб должно бы или могло бы имѣть крѣ¬ 

пость, прочность, нравственное ли что-ниб., или другое что. 

*) Отъ Аиш и ео=ае, какъ въ воЬгіпв, восопз, съ чѣмъ согласенъ и Кур- 
і'іусъ. 1. 1. II стр. 131. 

22* 
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І гап^еге раііиат, оѵиш. бгасЬііш, сгив, паѵеш, {шііиг зепііе 
раігіз, аіісіуиз срез, аліпіигл, іигогет, ігапц обіит, сопяіііит, 
яепіепііат, еще Іоебив, іМет, т. е. дѣлать съ своей стороны 
такъ, чтобы—потеряло прочность: во пшіреге іоесіив, Псіегя 
что-ниб. не считать болѣе обязательнымъ, босгаіев ѵіисиіа саг 
сегів поп гиріі (не разорвалъ, не разломалъ, не сбросилъ). 
Сіе. Тшс. 1, 30. Митреге ропіегп. Ілѵ. 7, 9, т. е. разрушить- 
часть моста, сл. гезсігкіеге § -90. Еитрапіиг (тресни) іпіерл. 
Ног. 

292. Іжегаге, ктіаге. Иасегаге, отъ Іасег, зн. разрывать,, 
растерзывать, рвать въ куски такимъ образомъ, чтобы отъ пред¬ 
мета отрываемъ былъ кусокъ за кускомъ, клочокъ за клочкомъ; 
Іапіаге разрывать, растерзывать так. образомъ, чтобы предметъ 
былъ разорванъ на разныя части. Метафорически употреб¬ 

ляется только Іасегаге а: портить что-виб. часть за частью,, 
истреблять до основанія, Ь і о деньгахъ и т. п. = растрачивать,, 
проматывать, сорить. 2) на словахъ отнимать у кого-ниб. часть 
за частью хорошую репутацію, нозорить того,—сильнѣе, чѣмъ 
ііеігаііеге. Тегціяп Іасегаіит ѵіг&ів озіежііі. Ілѵ. 3, 58. фиае 
робев! Іюшіш роіііо екве феіесіаііо, чишп Ьошо іінЬесііЬз а 
ѵаіепіізеііпа Ьевбіа Іапшіт. Сіе. Раш. 7, 2. Ьасегаге гетриЬ- 

Іісаш отиі вееіеге. ІсІ. ОН. 1, 17. Наес ресипіа Ыиіп аЬв 
бе Іасегаіа еві. Ы. Ѵегг, 3, 70. 

293 Етегв, тегсагі, ттЛіпагі, гейітеге, соётеге. Нгпеге 
зн. покупать=покупкой пріобрѣтать и Ъ) метаф. — подкупать. 
Мегсап, отъ піегх, покупать съ открытаго торга, зн. пріобрѣ¬ 
тать покупкою что-ниб., что продается, какъ товаръ, или пред¬ 
лагается какъ-ниб. иначе, и Ь) метаф. — ешеге, впрочемъ рѣже. 

Нишіішш, собств. приходить на нишіішіе, въ большинствѣ 
случаевъ употребляется только метафорически = покупать не- 

'хорошими средствами. Соёшеге, покупать много, накупать, 
скупать, закупать, метафорически не можетъ быть употреб¬ 

лено, но гебішеге зп. 1) опять, назадъ покупать, выкупать то, 
чтб было нашимъ, 2) подкупать, доставать, пріобрѣтать, при¬ 
влекать '), 3) откупать, выкупать, т. е. въ прямомъ и въ пере- 

’) Чаще, нежели ешеге въ такомъ же смыслѣ. 
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носномъ смыслѣ а) освободить предметъ отъ насилія того, ето 
или чтб отнимаетъ у предмета его свободу. Ь) удалить то, чт5 
дѣлаетъ то насиліе, 4) брать на откупъ, о которомъ см. § 295. 
Етіі ргаегііит Сашин ѣапѣі, циаліі РѵіЬіиз ѵоіиіі. Сіе. ОЙ. 3, 
14. О тшяегит огйіпет зепаіогіит! Ѵісіззе Ѵеггет. етріоз 
ІіаЬеге ]'иг1ісек! Ій. Ѵегг. 3, 62. 8огйійі риіапйі зипі. циі 
тегтпіиг а тегсаіогіЪш, циой зіаііт ѵепйапі. Ій. Ой. 1, 42, 
во еще и СЬгузоцоішз (который совсѣмъ не занимался тор¬ 
говлей) аиіііеряат іапіо ргеііо тегсаіт езѣ (на аукціонѣ), иі, 
цш ргаеіегеипіез ргеііит елитегагі аийіеЪапі, ігшйит ѵепіге 
агЬіІгагепІиг '). Ій. Ашег. 46. АЪ іяѣо еі ргаесо, циі ѵоіиіі, 
зепаіогіит огйіпет ргеііо тегсаіт езі, еі риегі зепаіогіипі 
ношен птгйіпаіі зипі. Ій. Ѵетт. 2. 49. Сопзіііиегипі Неіѵеііі 
іитепіогиш саггогишцие цпатп тахітит пишегит соёшеге 
Саез. Б. 6. 1, 3. КеіриЫіс.ае иіііе езі гедгті е зегѵііиіе сар- 
ѣоя. Сіе. Ой1. 2, 28. Агіоѵізіиз гезропйіі тиііогит поЬіІіит 
ргтсіритцие рориіі Еошані цгаііат аЦие атіеіііат зе гесМ- 
тге роззе. Саез. Б. О. 1, 18. 8иЬііо шізегіеогйіа ойіо зис- 
сеззегаі, иі Біопет зио запциіпе, зі роззепі, а!> АсЬегопіе 
пйгтеге еирегепі. Кер. Віоті. 10. Наес (зс. тіпсиіа, сагсегет, 
зирріісіит) зего гейетИ Ароііопіиз. Сіе. Ѵегг. 5, 9. 

294. Етіог, тегсаіог, педоііаіог, саиро, іпзіііог. Всякій, кто 
что-ниб. покупаетъ,—все равно, для барышей онъ дѣлаетъ по¬ 
купку или продажу, или не для барышей, наз. покупатель, по¬ 
купщикъ, етіог. Но кто занимается покупкой или продажей, 

особенно оптомъ, для своихъ оборотовъ, тотъ наз. тегсаіог, 
оптовый торговецъ, 1|лтар<;;, въ отличіе отъ саиро. ѵлщ'ко^, 
собств. шинкарь, корчмарь, потомъ торгашъ, мелочной торго¬ 
вецъ. и іпзіііог, отъ іпзіаге, ралнощгт, ходебщикъ, который, 
на свой или на чужой счетъ, разноситъ я предлагаетъ товары, 
особ, галантерейныя вещи. Высшій разрядъ торговцевъ были 
пецоііаіоген, которые въ провинціяхъ производили большіе де- 

') Ухо мѣсто доказываетъ, «то опредѣленіе значеніе тегеагі: „покупай, для 
полученія барыша*', для этого глагола слишкомъ тѣсно. „Заниматься торгов¬ 

лей, производитъ торговлю* будетъ шегеаіигат илп тегсаіиш іасвге, о 
чемъ см. § 396. 
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нежные обороты и занимались тамъ оптовой торговлей хлѣбомъ. 
Рояіиіаі Ааііряіег, иі пе ^ии1, грнкі гежШог тюгіі, епьіог 
ірпогоі. Сіе. ОС 3, 12. Г'отпріигев тегсаіогез аЬ Аіеталйгіа 
зоіѵегнпі пяѵіЬивдие і'гитепіп вптіів КЬогішп рсІеЪапі. Шсі. 
^Огдкіі риіяиііі зааі, циі тегсапйіг а тегсаіогіЪие, циог! вШііт 
ѵегиЫпі. ІЬ. 1, 42. ЕхсерЙ те Еогит Аррі гІіЯегГнт пниііз 
сащхтіЪт а/две тиііщпія. Ног. Бар 1, 5, 4, и здѣсь см. Гейн- 
дорфа. С. Ѵаігопіз раѣгет Іапіит ішкяе іегипі, іряшп ітіі- 

■ огет ліегсік, Шіодію Іюс ірво іп зегѵіііа ерю агйв тіпіябегіа 
ш>ию. і іѵ. 22, 25. Розіиіо гаіЬі гевропеіеаі, дш віі івіе Ѵег- 
гисіив: тегсаіог, ап педоііаіог, ап риМіеатгв, ап «чгаіог, ап 
ресиагіпа Оіс. Ѵегг. 2, 77. КецсѣіаГог въ связи съ пе^оіійгі, 
о которомъ см. Сіе. Мапй. 7 и толкователей къ этому мѣсту. 

295. Еесктіог, тапсерз, тадЫег, риЫісттз, рогШаг, ежсіог, 
геёітеге, Іосаге, сотіжеге. Тіедітеге, какъ уже было при¬ 
бавлено въ § 293, зн. езяш> т себя по контракту, за извіъст- 
нук сумму, которую контрагентъ долженъ получитъ, какое-ниб. 
дѣло, работу (постройку, поставку и т. п.), иди за извѣстную 
сумму, которую контрагентъ долженъ заплатить, взять за себя 
пользованіе доходомъ съ чего-ниб. (откупъ, аренда и т. п.), сдѣд. 
вообще = снимать (подрядъ и т. п., либо откупъ, аренду, въ 
аренду и т. д.). Отсюда гесіепйог, съемщикъ, подрядчикъ, по¬ 
ставщикъ, откупщикъ, арендаторъ, который либо за плату себѣ 
извѣстной суммы беретъ на себя какую-ниб. работу, либо за 
плату отъ себя извѣстной суммы снимаетъ на откупъ, въ аренду 
пользованіе доходами съ чего-ниб. Отдавать что-ниб. въ под¬ 
рядъ или на откупъ, въ аренду наз. Іосаге, противоположное 
къ сошіиееге братъ, снимать на откупъ,, а потомъ и общѣе = 

наниматься, нанимать. Если какая-ниб. гея гееИгпетІа или 
сошіисетіа, напр, откупъ на ѵесіщаііа какой-ниб. провинціи, 

былъ такъ великъ, что одно лицо не могло съ нимъ справиться, 

то для этого дѣла нѣсколько липъ соединялись въ «осіеѣав и 
выполненіе дѣла поручали одному изъ компаньоновъ, который 
и дѣйствовалъ уже отъ своего имени. Кто этимъ занимался, 

назывался шапсеря, такъ какъ онъ какъ бы гега пиши сарегеі, 
пожалуй = і/шноуприслнюіцій: но тотъ, кто завѣдывалъ инте- 



рееаыи общества и охранялъ ихъ, назывался ша^івіег, пожа¬ 
луй — директоръ. Подобныя зосіеіаіез составляли, напр., риіі- 
Исапі, откупщики податей, ѵесіщаііа, цѣлой провинціи. Въ 
качествѣ сборщиковъ пошлинъ за ввозъ и вывозъ (рогіогіиш) 
риЬІісаііі назывались еще рогіііогез; впрочемъ, послѣднимъ 
словомъ означались обыкновенно тѣ, которые собирали пошлину 
въ службѣ у риЫісані. Важнѣе былъ ехасіог: такъ назывался 
тотъ, кто взыскивалъ деньги въ качествѣ правительственнаго 
сыщика или сборщика. Вех егаі, иі, Іюзііав пізі асі васгШсіию 
циосІДаіп ргаеЪиіззеі, сарііаіе еззеі. Сіе. Іпѵепі. 2, 21. Рогіогіа 
гейфіщріе ошніа ѵееіщаііа гейетіа ІіаЪеЬаі. Саек. В. О. 1,18. 

СепзогіЬив ѵесіщаііа Іосаге, пізі іп сошресіи рориіі Ріошапі, 
поп Іісеі. Сіе. Ацгаг. 1, 13. Пе Соііа еі Тогциаіо соіиышаю 
і'асіепДаш сотіихегаі. Ісі. І)іѵіп. 2, 21. Сопсіисеге тііііез, аеДея. 
РгаеДіогиш тапсерв ііі Сіігузо^опиз. Сіе. Атег. 8. РиЫісат 
зиаз гаііонеб еі соріаз іп Шатп ргоѵіпсіаш сопіиіегші. И. 
Маиіі. 7. Ішргоііаіііиг іі ццае^іиа, <ріі іп ойіа Ііотіиит тсиг- 
гиііі, иі рогШогит, иі іепегаіогиш. Ы. (Ж 1, 42. Егаі рго- 
ѵінсіа (Іібегіа. ргаеі'есііз еі ехасІоггЬт, ^иі ргаеіег Ііпрегаіа8 
ресипіан зио еііат ргігаіо сотрепсііо зегѵіеЬапі. Саек. В. С. 
3, 32. 

296. Рогит, тасеііит, сопсіІіаЪиІит. Еогиш, сродно съ 
і'огев, і’огіб, і'огаз, рынокъ, т. е. такая площадь, на которой 
дѣлаются покупки различнаго рода, а также и происходятъ 
различныя государственныя дѣла, нанр. судебныя засѣданія, 
народныя собраній. Масеііиіп, сродно съ шнсіаге, ’рх/оааі, 
иауу-(, [ъа-/аіра (мясннчШ ножъ), зн. мясной рынокъ, Ь) мясной 
и овощпыи рынокъ, сыьстной рынокъ. Сопсіііаітіа наз. мѣста, 
на которыхъ происходили сопсШа общинъ (раці, ге^іонез), и 
еще жертвоприношенія, ярмарки, судъ. Асі тасеііит иЪі аД- 

ѵепішцз, сопеитіиі Іаеіі шіЫ оЪѵіаш сиреДагіІ, ееіагіі, Іаиіі, 
сч^иі, іагіогев, різсаіогез. Тег. Еии. 2, 2, 24. Риіагеш аішо- 

пиш іп тасеііо сагіогеш Іоге. Сіе. Біѵіп. 2, 27. Еііат ех 
оррііііз (уѣздныхъ городовъ около Рима) стсШаЪиІщие (іи 
ГгЬет тиііегез) сопѵешеЬаиі. Ілѵ. 34, 1. См. Древности, 
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и о шнсгПаш І'ейндорфа къ Ног. 8аі. 2, Я, 229, о еопгіНа- 
Ьиіині Рудорфа къ А^гіпіегшз. II. стр. 240. 

297 и 298. Етііо. ѵепЛШо, весііо, тегсаіига. теѵсаіш пе- 
доііит, педоНаЫо, соттегсіит, пгтМпае. Етііо зн. покупка, 
а потомъ Ь) родъ, условія покупки, слѣд. купчая, с) право на 
покупку. Отличается ешііо отъ ѵепйіііо, продажа и право на 
продажу. Назначенная правительствомъ оптовая продажа какой- 

нибудь собственности, доставшейся ему по рѣшенію суда, про¬ 

скрипціи, наслѣдству, въ добычѣ, и также большая закупка 
для того, чтобы потомъ продавать по частямъ, наз. весііо; впро¬ 

чемъ тоже можно назвать и (вообще) етііо, ѵепйіііо. Мег- 

саіига наз. занятіе шегсаіогіз; поэтому щегсаіигаш і'асеге — 

заниматься торговлей (производить торговлю); псцоііаііо занятія 
педоііаіогіз. О томъ и другомъ сл. § 294. Но пецоііит хотя 
в значитъ отдѣльный торговый оборотъ, но также и вообще 
какое-виб. отдѣльное дѣло. Готіпегсішп прежде всего есть 
понятіе изъ гражданскаго права, и въ этомъ смыслѣ зн. право 
пріобржтъ ши уступить ткую-ниб. собственность съ фор¬ 

мальностями и со всѣми послѣдствіями по римскому праву 
владѣнія, а потомъ зн. еще Ъ) въ болѣе обширномъ смыслѣ, 

дѣла, обороты, сношенія, какъ по торговлѣ, такъ потомъ и 
по всякой другой части. Мегсаіив зн. ярмарка, съѣздъ, собраніе, 
праздникъ, т, е случай или спеціальныя приспособленія про¬ 

давать и закупать товары на какомъ-ниб. праздникѣ, бываю¬ 

щемъ черезъ длинные сроки, большею частью черезъ годъ. 

Й'ишіімае бывающій въ ншкЗтае небольшой торгъ, торговый 
день на недѣлѣ '), на который ѣздили и которымъ пользова¬ 

лись главнымъ образомъ сіѵев гшзіісаш. Сл. Ніопув. Апіщи. 

Кош. 7, 58. Сіѵев Кошапі а ргаейопіЬик егаиі саріі, гршш 
тегсаіитт (асегепі. Сіе. Ѵеіт. 5, 18. Сішгп Саезаг Ьопа Гош- 

рер риЫісагеі, лето ргаеіег Апіоиіит ай ввеііопет аийеЬаі 
ассейегс. Ій. РЫ1. 2, 26. Ііо<*о Іе аідие ого, иі Саесіиат іи 
гоіідиіія ѵеіегів педоІіаііопІБ і]пѵе8. Ій. І)іѵ. 1В, 66. Етіі ргае- 

’) Кипйіпае отъ пип - поп въ попив а йіез, какъ въ регешііпиз. Имевво, 

штйіпае, считан включительно и ііредъндущіл ішшііиае, были всегда девятый день. 
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«Цшп Сайта, педоііит сотійпі. Ы. Оіѣ 3, 14. ТгеЬопіо, гщі 
іп Іиа ргоѵіпеіа та§па педоііа еі атріа ЪаЬоі, тиііоя аітон 
иіог ГатіІіагіЬгг. И. Г)іѵ. 1, 3. Ѵоя тіегбісііш раІгіЬиэ сот- 
тегсіо рІоЬів (съ плебсомъ). Ьіѵ. 5, 3. АГгік пиііа аЪ Ніз- 
рапіз етшніі соріа егаі: таге та^ішіп еі щпага 1ш«ща сот- 
тегсіа ргоЫЬеЪапЬ 8аИ. Дие;, 18. \'о1ирІая пиіі.чт ЬаЬеІ сит 
ѵігѣпіе соттегсіит. Сіе. 8еп. 12. Руіііа^огаз біхіі зітііеш 
кіЪі ѵібегі ѵііахп Іюіттшт сі тгсаЫт еиш, диі ЬаЬегеіиг 
міахіто Ішіогит аррагаіи Іоііия Сгаесіао сеІеЬгіІаіе. И. Тике. 
5, 3. Егапі Ітс Іосо Шо (Не пипйіпае. 1(1. Ай. 1, 14. 

299. Утсіеге, гепит Лаге и ѵепгтЛаге, ѵетШаге, ѵепіге, 
ѵепит іге, ѵепаігз, ѵетМЫНз. Понятіе продавать выраженіемъ 
ѵеігаш баге означалось рѣдко; ѵешдпбаге говорили чаще, но 
обыкновенный терминъ былъ ѵеікіеге, въ которомъ ѵеп—есть 
усѣченное ѵеішіп, а сіоге сдѣлалось изъ баге, какъ въ геббѳге, 

ргосіеге и пр. Послѣднее слово, какъ г.птріт/г'.ѵ, употребляется 
п метафорически = покинуть, бросить, выдать, предать, измѣ¬ 

нить предмету, -крсЯіІоѵаі, во многихъ мѣстахъ зн. выставлять 
(на видъ*, раовалтатЪ, выхвалять, чтб чаще означалось ѵеп- 
(Іііаге, собств. выставлять на продажу, объявлять продажнымъ. 
Разяіѵит отъ ѵешіеге, кромѣ не отвергаемыхъ формъ: ѵепбііиз 
и ѵепбешіия, есть ѵепит іге, а еще чаще отсюда, съ усѣче¬ 

ніемъ, ѵепіге. Ѵенаіів есть то, чтб выставлено на продажу, 

продажный, употребляется и метафорически; ѵепбіЬіІів, что 
легко находитъ себѣ покупателя, а отсюда метафор., чтб встрѣ* 

чаетъ себѣ одобреніе, любимый. Абѵехі ігишенШпі, ехровиі; 
ѵепЛо пои ріигія, диаш ееіегі. Сіе. ОН. 3, 12. Ьщагіаиаіп 
(вс. огмііонеш) ргаесіаге ѵетШізІг. И. АЙ. 13, 12. О шип іп 
ѵепитіатіо еаш гет ѵепбііог ясіэяеі еі пои ргошіпйаявеі, 
еіпіогі баіппиш ргаеяіагі орогіеге. Іб. 8еп. 12. Ьісііаіогет 
роііия арропаш, ^иат іііиб тіпогія ѵепеаі. Іб. Юіѵііі. 7, 2. 
Уапхегипі, иі сіиі ІгіЬипія рІеЬія иосиіяяеі, о)ия сариі боѵі 
васгит еяяеі, Іашіііа аб дебет Сегегія ѵепит ігеі. Ьіѵ. 3, 55. 

Оиіпіив ігаіег Тпвсиіапит ѵепЛіШ, иі, яі ровяіі, етаі Расі- 
Іі.чпат бопшт. Сіе. Ай. 1, 14. СІапбіпз яе рІеЬі гтсШаЬаК 
Ьіѵ. 3, 37. Кееропбіі РуіЬіия ѵепаіез яе Ьогіоя поп ЬаЬеге. 
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Сіе. (Ж 3, 14. Шіт гетііШепг огаііоиет ге1і§іо Деогцт 
Іасііе ѵіиееЬаі. И. Ьаеі. 25. 

300. Агдепіагіт, тепвагіш, ігарсяііа, /епегаіог Агуепіагіі 
былп почте то, что теперь банкиры, для чистыхъ лицъ; но 
тепвагіі был и банкиры назначенные правительствомъ для за¬ 

вѣдыванія порученными шъ государственными суммами, впро¬ 

чемъ при этомъ они могли завѣдывать денежными дѣлами и 
частныхъ липъ, такъ же какъ агцепіагіі. Въ смыслѣ того и 

другаго сорта банкировъ употреблялось ігерегііае, но только 
въ старинномъ языкѣ, взятое съ греческаго 'гр«~Е(дтт(с. Г'ене- 

гаіог назыв, собств, всякій, кто отдаетъ деньги въ проценты 

{!епоге оеснраС, но въ частности ТепегаЬоген назывались тѣ, 

кто брали высокіе, такъ называемые, жидовскіе проценты, а 

поэтому такъ и назывались ростовщики. РуіЫие егаі, иі аг- 

реіПагіий, арий отпев огсііпез ргаѣіозив. Сіе. (МТ. 3, 14. 

ІгаргоЬаиІнг (ЦіаевШз /тегаіогит. ІЪігІ. 1, 42. Объ этомъ 

парагр. надобно смотрѣть Древности. 

301. Ресипіа, агдепіит, питие, птпізта, зіірз, топеіа. 

Ресипіа, отъ реей, танъ какъ древнѣйшій штемпель, смотря по, 

цѣнѣ монеты, былъ быкъ, овца или свинья, зн. деньги, Ъ) со¬ 

стояніе, имущество. Но надобно говорить не пшШц ішщщегз, 

іаш шиііиш, •шиіііііиіо ресиніае, а ресипіа тацпа, ресипіа 

іпрепв, ресиніае іапіиш, ресипіае тарііііисіо. Агрепіит зн. !) 

серебро просто въ смыслѣ металла—йруи рос и отъ одного кор¬ 

ня съ этимъ послѣднимъ, :2) метонимически, чтб сдѣлано изъ 

серебра, напр. = ѵава агрепіеа, и Ь) въ особенности часто — 

арубрюѵ, серебряныя деныи, и с) такъ какъ серебряныя 

деньги была главная монета—вообще деньги. Мишин или пиш- 

шив, изъ ѵоуішоі; —ѵбр^с;, отдѣльная монета, нанр. ассх, ди¬ 

нарій и пр., пишівша или аотіша, латинизированное чбрдирл, 

— питие, но употребляется только рѣдко и у поэтовъ. Віірй, 

можетъ быть, отъ етефо), и если и это такъ, то можетъ быть, 

это латинскій терминъ вм. нидіие = чеканенная монета, итакъ 

какъ одна монета всегда бываетъ сумма, сравнительно, неболь¬ 

шая, то Ъ) небольшое подаяніе, небольшое вспоможеніе, мило¬ 

стыня. ІМопеіа монетный дворъ и Ь) штемпель, чеканъ, чешіг 
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пенный металлъ. Ти Шііши ресшііае ехщіз, дцаіѵЬдгп а(1 еигп 
нишегиш Ігиіпепй зайз 8Й, <ріеш еіѵйаЙ ітрегаз. Сіе. Уегг. 
3. 77. (^иаі)іит еві ориз агдепЫ? Тег. Рітгт. 3,24. Тиіііт 
Іі іитріш Ь. Йсіріо питов аигеоз Рііііірреов (чоиЦика. ФіХі.-- 
-ия, филиппдоры) сепіит (расіга^іпіа тіііа. Ііѵ. 37, 59. Сои- 

зиі тегсепагіив зіірет а іугаииів еавѣеііапійцие сіеѵііз со11е§ізй. 
(лѵ. 38, 45. Соисегііі ргізса топеіа поѵас. Оѵій. Газѣ 1, 222. 

302. Жепиз, изига, ѵегзига, сариі, зогз, шит. Репив, какъ 
і'еіив охъ і'ео,—сл. ~.6хо? отъ татгіѵ, тгши,—собств. означаетъ 
то,, что какой-ниб. предметъ приноситъ доходомъ, но въ особ. 
Ь) проценты, которые приноситъ какой-нибудь капиталъ (от¬ 

данный взаймы или какъ-нибудь иначе помѣщенный на процен¬ 

ты). Свита употребленіе въ свою пользу, слѣд. пользованіе чѣмъ- 
нибудь, пользованіе доходами съ чего-нибудь;, Ь) проценты, полу¬ 

чаемые на капиталъ. Ѵегшга зн. заемъ капитала, заемъ, для 
того, чтобы заплатить какому-ниб. (уже наличному, существую¬ 

щему) кредитору, или для того, чтобы обработать выгодную 
денежную аферу '). Сл. § 303. Капиталъ наз. сариі, -/.гояЛт;, 
либо зогв, рѣже ѵіѵиш. Іпщиівзішо /епоге ѵегзигат іасеге 
соасіив евѣ (для того чтобы уплатить одинъ долгъ, онъ долженъ 
былъ, за безмѣрные проценты, сдѣлать новый заемъ). Сіе. Ай. 

16, 15. С^ииш ѵегзигат Іасеге риЫісе песезве еввеі, Айісиз 
вешрег зе іиіегрозиіі, аЦие. ійі, иЬ тигат пипциат ассере- 

гіі. Кер. Ай. 2. Тегга ишциаш гесиваі ігарегіит пес ипфіані 
віпе изига гесМіІ, гркиі ассеріі, зесі аііав міпоге, ріегиищие 
ппуоге сит {епоге. Сіе. 8еп. 15. Самыя употребительныя выра¬ 

женія: Геноге осснраге (отдавать въ проценты), іеногі йаге, 
і’епоге ассіреге или зшпеге, изигаз зоіѵеге, решіеге, ассіре- 

ге, ѵегзигаш іасеге ') (занимать), ѵегвига (новымъ займомъ, 

новымъ долгомъ) зоіѵеге. Сверхъ того, да и о производствѣ 
слова ѵегзига, надобно см. Древности. 

303. Миігшгі, тиіиш, соттосіаге, сгейеге. Мийшн, данный 
или полученный взаймы, ссудой, все равно, наложены ли про- 

*} Ѵегыігаш Іасеге ііігііиг, циі а ев аііепиш ех аііепо зоіѵіі. Бісііиг еііага 
ѵегьигаіп іасеге, сит тшоге і'епоге аеееріат іцііз ресипіат та.іоге оссираі. 
Боиаі. Тег. РЬогт. 5, 2, 15. 
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центы, ели нѣтъ. Поэтому напр. рееипіапі ши іи а т йаге или 
ашпеге аЬ аііцио не значитъ непремѣнно і’епогі йаге или іе- 
ноге вишеге или асеіреге. Сл. § 302. Это же самое надобно 
имѣть въ виду и о тиіиагі аііцпій аЬ аіідио — тиіиит кигпеге 
аЬ аікрш: только этотъ глаголъ употреблялся еще и метафори¬ 
чески, въ значеніи: заимствовать, получать. Но тогда какъ і$> 

дш (іаі пшіипш аіісиі аИ^иігЗ, условіемъ займа можетъ назна¬ 

чить именно проценты на данное другому взаймы, а въ случаѣ 
нужды только возвратъ стоимости, іб, циі соттойаі, ссужаетъ, 

одолжаетъ, доставляетъ, услуживаетъ, назначаетъ возвратъ 
того только, что дано взаймы, не требуя процентовъ. Поручить, 
довѣритъ кому-ниб. что-ниб. нодъ присмотръ, на храненіе, съ 
тѣмъ, чтобы впослѣдствіи то взять назадъ, есть сгейеге. А по¬ 

томъ это слово употребляется еще точно такъ, какъ пшіиііт 
йаге, и въ такомъ именно смыслѣ, что ія, циі сгесііі ресипіаю, 

можетъ получить проценты только тогда, когда назначилъ ихъ. 

ВоясШия еі Аеция, диат шахітав роіиегшіі, ресипіав тиіиаіі 
яині. Саев. В. С. В, 60. Е^наііо шариат йейітив ресииіат 
тиіиат. Сіе. АП. 11, 5. Ресииіаш витай тиіиат а Біоіа. 

Сіе. РІасс. 20. Аіі 8е аейея тахітав сиійат атіео аг] иир- 

ііаз соттойавве. Аисі. ай. Нег. 4, 51. Соеііив ргаеіог 1е- 

цені ргошиі&аѵіі, иі віпе ивигія сгесіііае ресипіае воіѵегеп- 

іиг. Сае8. В. С. 3, 20. Поэтому одолжить деньгами (дать 
взаймы денегъ) надобно переводить тиіиат йаге ресииіаш, 

сгейеге ресииіаш, но «одолжить книги, ллаща, комнаты и т. п. 

для извѣстной какой-ннб. цѣли»—соттойаге НЬгит еіс. 

304. Ьисгит, диаезіиз, сотрепйіит, етоіитепіит, сотто- 
(Іит, /ѵисіив, иіііііав, соттосШав, оррогіипііав, иіііе, геШіив. 

Висгит зн. прибыль, барышъ, т.-е. увеличеніе нашего имуще¬ 

ства,—все равно, расчитывали ли мы на пего, или доставилъ 
его какой-ниб. благопріятный случай '). (^иаеяіия, отъ циаеге- 

ге=стараться пріобрѣсти, зн. стремленіе къ денежнымъ выго¬ 

дамъ (доходамъ), какъ это свойственно всѣмъ торговцамъ, 

*) Можетъ быть, отъ Іиеге, какъ Іаѵасгиш отъ Іаѵаге, слѣд. собст то, «й 
служитъ вознаграждеаіемъ, платой. 
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ремесленникамъ, но не дѣлаетъ чести людямъ богатымъ и высоко¬ 

поставленнымъ, и Ъ) самый доходъ, получаемый при такомъ 

стремленіи и ремеслѣ. Согарепйіитп, въ отличіе отъ дізреисіі- 

Гіін прежде всего зн. сбереженіе, т.-е. выгода, которую полу¬ 

чаетъ кто-виб., когда, вмѣсто болѣе длиннаго, большей траты 

времени, денегъ и пр., выбираетъ или можетъ выбирать путь 

короче, требующій меньшихъ во всемъ издержекъ, и поэтому 

Ь) доходъ, барышъ, выгода, какая бываетъ тогда, когда лицо 

тратитъ меньше, чѣмъ беретъ за вещь, либо съ другаго беретъ 

больше, чѣмъ долженъ бы взять, и въ этомъ послѣднемъ смыс¬ 

лѣ гов. въ худую сторону. Етоішаепіш», съ короткой апіерепиі- 

іша, елѣд., разумѣется, не отъ шоіігі, зн. то, что лицо при 

какомъ-ниб. дѣлѣ, оборотѣ выгадываетъ для себя, барышъ, при¬ 

былъ. Если сотгоойиз есть эпитетъ того, что имѣетъ настоя¬ 

щую мѣру, правильную постановку, правильный характеръ, слѣд. 

зн. соразмѣрный, сообразный, подходящій, приличный, Ъ) вы¬ 

годный, то соштосішп будетъ зн. выгодное, выгода, т.-е. то, 

что приноситъ собою ткую-ниб. выгоду, матеріальную или 
нравственную, слѣд. не будетъ значить непремѣнно выгоду 

только по денежному барышу. Сюда относится сотгаоііііаз, 

качество (полезность, выгодность) и Ь) содержаніе, конкретно 

(матеріалъ) всего того, что приноситъ сошшоііа, польза, выго¬ 

да, по смыслу сродно съ оррогішіііаз, какъ бы выставленный, 

явившійся навстрѣчу благопріятный случай пріобрѣтъ себѣ 
ту или другую матеріальную или нравственную выгоду, отъ 

оррогіиішз, кто или что доставляетъ благопріятный случай къ 

чему-нибудь. Шііе наз. то, что приноситъ пользу, помощь; от¬ 

сюда иіііііав, качество (полезность) и Ь) содержаніе (конкретно) 

того, что приноситъ пользу, помощь, что кстати (польза, выго¬ 

да). Епнѣив выручка, доходъ, польза, которую кто-ниб. полу¬ 

чаетъ отъ какой-ниб. своей собственности или отъ какого-ниб. 

занятія; гесіііиз, слово, встрѣчающееся у Непота, а у другихъ 

только послѣ Цицерона употребляемое въ этомъ смыслѣ, до¬ 
ходы (деньгами). ІШс аііі етешіі, аііі ѵепбетіі уыаезіи еі Іисго 

') Отъ решіеге, съ короткой редиіііша. 
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(М'ітіііг. Сіе. Тиве. 5. 3. Нов ргоѵшеіа Ша шегсіЬив вир- 
регІіЧапсІхв сит дшс$іи сотретНодне сіііпііііі. И. Ѵегг. 2, 3. 
Ргаеіег ішрегаіаа рееішіаз зио еііат ргіѵаіо сотретМо ') вег- 
ѵіеЬапІ. Саез. В. С 3, 32. ІтргоЪі зисрс рагѵо етоктепіо 
ітреііітіиг іи [тігЗега. Сіе. МіІ. 12. Сріі иігШаІст <1е('еік1іі, 
епнпіегаЫі соттойа расів, орит, роіенііае, ѵесііраііит, ееіе- 
гагит гегиш, ^ив^ит [гисіит иіііііаіе теіітиг. 1(1. Ог. 2. 87. 

Іп дпов 8ШПІИ8 аііеипі /гисіив ргаебіогиш? Сіе. Ащ 12, 2. 

Опте Ыіі ринсіит, циі тівсиіі иіік йиіеі. Ног. Солшіеган- 

іеѳ, диае зіі иігШав <ріае<ріе оррогітгііав іп Іютіие іпетЬго- 

гшп. Сю. N. Б. 1. 33. Атісіііа тарная оррогіипіШев }шЬсі. 

И. Ъаеі. 6. Ріигінш еі нтхішак соттойіШев атісіііа соніі- 
пеі. ІЫіі 7. 0шпі8 е]ш рееишае гедяіш сошйаѣаі іп Еріго- 

іісіз еі вцілпѣ&пі* роввекзіоліілш. Кер. АН. 14. 

305. РепАеге, ех—, іт—, регрепсіеге, егодаге, ропАетге, 

воіѵегс, Іиеге. Репсіеге зн. что-ниб. взвѣшивать, отвѣшивать 
(аііені аГщиШ) до извѣстной мѣры, и такъ какъ Римляне въ 
тѣ времена, когда у нихъ было аев ргаѵе, денежныя суммы 
взвѣшивали, а не считали, но старинный образъ выраженія 
удержался и тогда, когда деньги уже считали, то Ь) =- платить, 

все равно, долгъ ли надобно заплатать, или за что-ниб. другое. 

Ехрепбеге зн. взвѣшивать или отвѣшивать деньги до гѣѣхъ 
поръ, пот не составится извѣстная сумма, а когда денегъ 
уже не взвѣшивали, то—отдѣльныя монеты высчитывать, от¬ 

считывать, выдавать, добавлять, до тѣхъ поръ, пока не вый¬ 

детъ требуемая сумма, но въ частности Ь) выдавать либо ссудой, 

въ заемъ, либо съ какою-ниб. другою цѣлью; поэтому ехрензат 
іегге ресшііат—внести въ сое!ох ассеріі еі ехренві выдачей. 

Къ этому слову по смыслу весьма близко егодаге, выдавать, 

но собств. только—вслѣдствіе законнаго распоряженія выдать 
(іп аН<]Ш(]) изъ государственной кассы, а къ этому ішрешіеге 

*) Ови накладывали податей больше, чѣмъ потомъ вносили въ счеты, либо 

хотя и налагали только назначенное количество нодатей, но говорили, чго 
могли бы требовать больше, и лишекъ заставляли иокунать у себя частнымъ 
образомъ. 
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(іп аінршГ) употребитъ на что ниб деньги, трудъ и т. п. Ѵег- 
релбеге, отвѣшивать, вжытш/тъ точно и внимательно, упо¬ 
требляется только метафорически, ■изслѣдывать, разсмотрът 
вполнѣ, а ретніеге съ этой сторонывообще обсуживать до¬ 

стоинство, значеніе какой-ниб. вещи: но ехрепбоге=взвѣши¬ 

вать какую-ниб. вещь въ подробностяхъ и съ различныхъ ея 
сторонъ и так. обр. опредѣлять ея достоинства. Къ репбеге в 
регрепбеге особенно близко подходитъ ропбегаге, которое въ 
прямомъ значеніи вышло изъ употребленія, а въ переносномъ = 

изслѣдывать, разсматривать достоинства, значеніе чего-ниб. 

Ѵібиае Ъіпа шіііа аегіз іп зіпуиіоз атюз репйеЪапі. Ілѵ. 1, 

43. Іп рЫІозорЪк гея нресГаГиг, нок ѵегЬа репдгтЫг. Сіе. 

От. 16, т.-е. въ философіи въ виду самое дѣло, а форма изло¬ 

женія не разбирается. І*Іес ѵего нГеГиг ііпргисіеііѣег Ьас соріа 
ягушпепГогшп, зесі ехрепйеі отпіа оГ зеІіуеГ. И. Ог. 47. 

Ьик рссипіат сгсбібізГі, іія ехретит поп Шівіі. И. Ѵегг. 1, 

39. N011 сгипГ Гат атепГез, иг орегат, сигат, ресипіат 
ітрепйапі іп еаз гея. еща» ѵоЪіз угаГаз Іоге поп агЬіГгеиГиг. 
Іб. Уегг. 4, 30. Коппе М\ Сигіо еГ Р. бехііііо ^иае8Го^іЪи8 

ресипіа іп сіаззеш езГ егодаіа. М. Пасс. 13. 8і рег зе ѵігіиз 
аіпе і'огішіа ропйегапйа зіі, биЪііо, ап Ьипс ргітиш отиітт 
ропат. Кер. ТІігаз. 1. 

боіѵеге, о корнѣ и коренномъ значеніи котораго см. § 290, 

зн. платить, уплачивать, что слѣдуетъ, чтобы выдти изъ дол¬ 

га. Тоже зн. Іііеге, сродно съ Ум и Хсбю. по употребляется 
особ, въ смыслѣ терпѣть, нести наказаніе, получат воз¬ 

мездіе, заплатить, искупитъ. Миіііз сіѵіГаШшз (зс. ^ииш гіе- 
1'егеі) пііііі зоіѵіі. Сіе. Ѵегг. 3, 72. Роем ІиепЛа езГ. И. 

Міі. 4. Ресииіа, саріГе Іиеге — заплатить, искупитъ деньгами, 
жизнью. 

306. Ітрепва, ітрепАіит, сішрепйпті, витрінз. Оізренбіиш, 

орр. къ сошреінііиш, означаетъ не принятыя въ расчетъ из¬ 

держки и слѣд. убытки. Слово счетъ, въ смыслѣ расходовъ, 
можно принимать въ двухъ смыслахъ: 1) счетъ чего-шб., рас¬ 

ходы по чему-шб., стоимость чего-яиб., цѣна, плата, коли¬ 

чество вознагражденія, платы, за которую что-ниб. было по- 
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лучено, сдѣлано, а потомъ 2) счетъ, расходы для кою пиб., 
т. е. соображаются средства, состояніе того, кто хотѣлъ полу¬ 
чить, сдѣлать что-виб. за деньги, и так. обр. зн. издержки, тра¬ 
ты, которыя онъ сдѣлалъ изъ своего состоянія для успѣха дѣ¬ 
ла; въ первомъ смыслѣ счетъ, расходы, будетъ ішреива (вс. 
рееипіа) или ітреікіішв, а въ послѣднемъ виінріия '). Это 
видно уже изъ словопроизводства, потому что первыя два сло¬ 
ва означаютъ только заплаченныя за что-пиб. деньги, а $итр- 
Iиз, отъ зитеге, т. е. яе — ешеге, озн. деньги, взятыя изъ основ 
наго капитала, слѣд. изъ состоянія. Ітрепзае циоцие іи ЬеІ- 
Іииі іасіае раіѣеш (ііипйіаш ге^еш ргаезіаіигиш рориіо По¬ 
нтію. Ьіѵ, 37, 35. І8 иЬ аііоіебсепіиіо циасйиш біЬі іпніііліе- 
Іті віпв третію. Сіе. С^ишсі. 3. Ні пцуогеш витріит, циапі 
циавіі СиЬопІБ Іів аейішаіа ей, іи Тішагсішіі ргашііиш ваере 
Гееегшіі Сіе. Ѵегг. 4, 10. Ашогет сопіесі шие тоіейіа, зіне 
яиівріи, 8Іне йізретііо. Тег. Еип. 5, 4, 7. 

307. Юееж, аЪезве, йфсеге, дезсізсеге, педіідеге. Не бытъ, 
недоставать зн. или не быть на извѣстномъ мѣстѣ, не быть 
налицо безъ постороннихъ мыслей, и тогда будетъ аЬсвзе (аіі- 
сиі, аііеш геі), или оно зн. не быть на извѣстномъ мѣстѣ, на* 
лицо а извѣстною цѣлью, осотя-бы присутствіе было нужно 
и желательно, и тогда гов. (Іеевке (аііеиі, аіісиі геі). Если 
при йеезве дѣйствующимъ предметомъ будетъ лицо, а предме¬ 
томъ вліянія вещь то оно зн. пропустить, пренебречь, не по¬ 

заботиться; а если предметъ вліянія лицо - же, то (Іеевве зн. 

ткшіать, бросать 2). Ііеіісеге (аііциеші бываетъ сказуемымъ 
только при именахъ предметовъ неодушевленныхъ, которые 
были или предполагались налицо, но въ данномъ случаѣ не 
дѣйствуютъ, слѣд. пропадаютъ, исчезаютъ. Ьеіісеге аЬ аііцио 
зн. отложиться отъ кою-ниб. (измѣнить кому-ниб.), а по- 

‘) Ьитріив особ, часто говорится съ такимъ оттѣнкомъ, что дѣлающій из¬ 

держки хочетъ сдѣлаться замѣтнымъ, виднымъ, или дѣлаетъ ихъ съ другими 
какими-виб. задними иыслями. 

*) Тоже, что нерііреге по безпечности не гибокштъся, бросать, покидитъ,— 

иногда мягче, иногда рѣзче но смыслу. Тѣетшіосіев, уиоіі гет і'атіііагеш 
ѵ.едіеуііаі, & раіге ехЬегейаіиб еві. Кер. ТЬет. 1. 
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томъ говорится и 2) (Іеііс. а го — измѣнитъ какому-ниб дѣлу,— 
тоже, чтб йеясівсеге, которое въ этомъ второмъ значеніе упо¬ 
требляется особенно часто. Чтобы йейсеге означало больше 
дѣйствіе нравственное, а йезсізсеге больше только дѣйствіе 
политическое, этого доказать нельзя: скорѣе оба глагола слу¬ 
жатъ для означенія обоихъ упомянутыхъ понятій, но,—кажется, 
можно принять —въ йексізсеге главный признакъ—отказъ или 
устраненіе себя отъ какого ниб. союза, а въ йейсеге отказъ 
въ ожидаемой помогай или въ ожидаемыхъ дѣйствіяхъ въ 
пользу какого ниб. лица или какой-наб. вещи. Нои гаііо, ѵе- 
гшп агцепЦщ] ііеегаі. Тег. Ріюгш. 2. 1, 6В. Еі раисае сев- 

іигіае ай сопвиіаішті сіе/иегипі. С'іс ВгиС 67. Ьенініив сов- 
8ПІ вепаіиі гек]ие риЫісае зе вон (іфііипіт роШсеіиг. Саев. 
В. С. 1, 1. ІЛдлщие ЕіийеЪаі, не ай орргіюеюйоз ѣозге? осса- 
біові іешрогіз (Іееззеі. Ій. 3, 79. (^иій ішіе аЬеззе роіегіі; йе 
тахітагиіп гегит зсіепйа? Сіе. Ог. 1. 11. АЪезі Ііівіогіа ІіІ- 
іегіз позігіз. Сіе. Ье". 2, 5. Ѵіге§ еі ѣеіа позігов сІе/іеіеЬапІ. 
Саев. В. Ѳ. 3, 5. Тетрв.8 Те (Іе/'ісегеі. Сіе А тег. 32. Тізза- 

рііегаея аЬ атісіѣіа геддіа йфсегаі. 17ер. Соп. 2. А ѵігШе сіе- 
(ісеге. Сіе. Ьаеі. 11. Ргаепекіе аѣ Ьаіінів ай Котапов йезег- 
кіі. Ііѵ. 2, 19. Веьстеге а ѵегііаіе. Сіе. Въ послѣднихъ че¬ 
тырехъ мѣстахъ не было бы никакой практической разницы, 

еслибы йезсізссге перемѣнить на йейсеге, а послѣднее на 
первое; но невозможно сказать йейсеге въ такой, наир, рѣчи: 
8аере ой'ісіиш сбі варіеміз Лезтсеге а ѵйа. Сіе. Гіи. 3. 18. 

308. ВиЦгсеге, зирреіеге, зирресШаге, заііз іасеге, заіЫаге. 
заііз еззе, заііз МЪеге, сопіепіит еззе. Какъ, по § 533, во мяо 
гпхъ глаголахъ, такъ и въ виШсеге ап о выражаетъ наполненіе 
мѣста, оиустѣвнтго или страдающаго отсутствіемъ чего-нпб 
Поэтому виШсеге, насколько оно относится сюда, зн. 1) назна 
чать, выбирать на мѣсто кого-ниб. умершаго, Ь), но въ прозѣ 
такъ гов. рѣдко, замѣщать, замѣнять предметъ недостающій, 
удалившійся; 2) въ значеніи непереходномъ, въ прозѣ очень 
часто, бытъ налицо въ достаточной мѣрѣ на какомъ-ниб. мѣ¬ 
стѣ, пустомъ или терпящемъ лишеніе чею-ниб., наполнить 
мѣсто, помогать въ лишеніи или нуждѣ (аіісиі, ай аіщикі). 
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Этотъ же смыслъ частицы впЬ и въ вирреіеге, въ которомъ 
реіоге в г смыслѣ непереходномъ — іге, и так. обр. цѣлый гла¬ 
голъ значитъ какъ бы притекать (являться ) для покрытія не¬ 
достатка или нужды в слѣд. быть въ распоряженіи (аіісиі і 
настолько, сколько требуетъ ну жди. Тоже значеніе предлога 
ивъ яиррегіііаге, еобетв.—давать что-яиб, въ подпору, какъ 
бы вмѣсто подножія, почвы '), но потомъ 1) переходи.—при¬ 
носить, доставлять то, что необходимо для той или другой 
цѣли, и 2) неперех. = быть налицо, быть въ распоряженіи 
(подъ рукой) для той или другой цѣли, насколько это необхо¬ 

димо,—въ первомъ случаѣ аіісиі аііциісі, во второмъ аіісиі, но 
въ обоихъ случаяхъ тѣмъ отличается отъ шй’ісеге и вирреіеге, 
что не выражаетъ достаточности. Во всякомъ случаѣ, въ зирре- 

сіііаге. въ зиШсеге и зирреіеге выражается понятіе пе-лишен- 

ности. Но въ слѣдующихъ глаголахъ заключается еще поня¬ 

тіе: «такъ что больше и не требуется.» Вопервыхъ, заѣів іа- 
сеге (аіісиі, аіісиі геі), лицу или вещи доставлять удовлетво¬ 

реніе. удовлетворять: заііз баге (аіісиі), выраженіе юристовъ, 

давать, представлять поручительство, отсюда—давать обезпече¬ 

ніе; яаіія ІіаЬеге а) с. «еші. имѣть чего-ниб. довольно, Ь) с, 

шіін. или съ зі, довольствоваться (быть довольну; тѣмъ, чтобы 
сдѣлать то или другое, но соиѣепѣиш еззе, удовлетворяться, 

оставаться довольнымъ чѣмъ-ниб., въ прозѣ золотаго вѣка упо¬ 

требляется только тогда, когда предметъ довольства можно 
означить творит, падежемъ какого-ниб пот, или ргонош. Но 
«довольный своимъ состояніемъ, спокойный духомъ, довольство 
своимъ состояніемъ, спокойствіе духа», надобно переводить 
сопіеиШв геЬиз «иіз или 1'огШпа зиа, также аецииз ииі- 
ншз, апіті аециаѣііііаз или Ігаіщиііііѣав. Наконецъ заііз евве 
1) съ подлежащимъ изъ имени сущ., мѣстоим. или іпГіпіЬ 
и съ дополненіемъ въ дат. над., зн. довольно—(чего-ниб., что- 

ниб, удовлетворяетъ, удовлетворительно), довольно, если—, и 
2) съ дополненіемъ въ цепіі и баі. довольно налицо, количь- 

') Сл. Корссгна, 1. !. р. 90. 



стчо, степень чего-ииб. достаточны. С. йиііиз шшог йесек- 
мі: іи едче іогига М. Согпеііиз заЦссіиз ей< Ілѵ. &. з\ ур 
«кипѣ пес дат ѵігез зіф'ісеге стгріат нес ісгге орегЬ кро¬ 
та резне. Оиез. В. О. 7. 20 Ке раЪиІі (цййет наіія тадо 
соріа зирреіеЬаі. ІЪМ. 1, 16.. БсгіЪеиіпг іоіѣаже ріига, а ѴЛа 
тіій вѵ.рреіеі. Сіе. Ріп 1. 4. Тегоі. нѣ шаіег, сііта віщтІ/Ш 
днй тііаш юшіепіалкіат). И. Се". 2, 27. Не сікігіа ернйет 
тщшШаЪаі. Ій. І'іѵ. 7, 13. Ваііз езі /іШит Зісиіів, заііз оі- 
Ѣісіо <чс песезнібшііпі. заііз ргогаівко позіго ас шипегі геееріо. 
Ій. Тегг. 5, 53 Коп ваііз каЬеЬаі алгагШаш зиат ехріеге. 
І(і. А тег. 52. Каіига рагѵо спНп сопіепіа ей. Ій. Тизс. а, 
34. лсіріо ваііз езве Ііайае итт еопзиіет сепзеОаі. ІЛѵ; 34, 
43. Кипе ИЬегІ-нІет гереіі ваііз езі. И. 3, 53. 

309. Едеге. ітМдеге, сагеге, тсаге. Е"еге, если при немъ 
нѣтъ родит, или творит, падежа, ян. вообще быть в* нуждѣ, 
нуждаться въ средствахъ, т. е. во всѣхъ такихъ вещахъ, вла- 
дѣніе которыми, или гѣйствителъно нужно, или считается 
ташмъ; слѣд. если при немъ будетъ одинъ изъ тѣхъ падежей, 
зн.: быть лишену (не имѣть) того или другаго называемаго 
предмета который самъ но себѣ, либо въ гномъ или въ дру¬ 
гомъ случаѣ необходимо нуженъ. Но інбщеге зн.: чувствовать 
нужду въ означаемомъ предметѣ и жемтъ его, имя котораго 
стоитъ въ реніі. или аЫаС; іийщепз употребляется п безъ до¬ 
полненія —бѣдный, слабый, т. е. такой, который вообще чув¬ 
ствуетъ нужду. Сагеге въ самомъ обширномъ смыслѣ зн. 1) не 
имѣть (пои ІіаЬеге, нон езі тіііі, іи те... поп езі) и Ь) не 
заниматься чѣмъ-ниб. топ ійі), но въ особенности часто 2) чув¬ 
ствовать себя свободнымъ огнь чею-ниб., сознавать, что нѣтъ 
чею-ниб., и во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ все равно, жела¬ 
теленъ, или непріятенъ предметъ, котораго нѣтъ, которымъ не 
занимаются, илн отъ котораго свободны. Ѵасаге зн. 1) безъ 
падежа, образовать свободное пространство, въ которомъ та 
или другое могло бы находиться, но въ данное время не на¬ 
ходится, Ь) съ аЫаі. ши аЬ съ аЫаі. = образовать простран¬ 
ство, въ которомъ нѣтъ предмета. означеннаго творят, паде¬ 
ніемъ, и 2) метафор, а) безъ падежа —быть незавнеяму отъ 
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требованій либо помѣхи со стороны какого-ниб. дѣла или пред¬ 
мета. отсюда—имѣть время и досугъ, Ь) съ аЫаі. или аЬ съ 
этимъ надеженъ = быть невавиеиму отъ требованій предмета,, 
означеннаго творит, надежемъ '), пли не заниматься имъ, и 
3) съ (1аі. = имѣть время и досугъ на занятіе чѣмъ-оиб. итак, 
обр. Ь)=орешп баге 8). ПіеіЙіаЬаііі ее бомю раігіадие ехриі- 
508 ошпіЬив несевзагіія едеге геЬиз. Саев. В. С. 3, 32, Шгиш- 

Чие (вс. ѵігее согрогів еі ѵігіиа апіші) рег ее іпйідет аііе 
гит аііегіив аихіііо едеі. 8аІ1. Саі. 1, 7, гдѣ въ тѣсной связи 
рег ве съ ереі, ішіщенв съ аихіііо. Ѵосів еі іоііиз согрогЬ 
тоіив еі ехегсііаііонев іат агіів іпйідепі, еріат ІаЬогіе. Сіе. 
Ог. 1, 34. Тѣ слова старшаго Катона у Оеіі. 13, 23: 8і (|Ш<і 
еві, ^ѵос1 иіаг, иіог: ві вон еві, едва: ѵіііо ѵегііші, ута шиіѣі 
едео, аі еро іііів. (рн'а иедиеипі сдеге, выразили-бы совершенна 
вротивное мысли Катона, еслибы вмѣсто ерео поставить іпбі 
део. Сагеге ѵоіиріаііЬив, раігіа, ашіеіііа, но и таіо, іЫоге,, 

сиіра, и даже ІЬЬп. Сіе. Тоіа сіопшб яирегіог ѵасаі (стоитъ, 
пустой). И. АН. 12, ІО. Соеіевіів паіига еі іегга ѵасаі еі 
Ііишоге. Ы. Тыве. 1, 20. С^иашѵів оссираіив зіз, іашеп оііі 
ріив ІіаЬев: аиі еі пе іи диісіет ѵасаз, ноіі а те Ііііегав сгеіі- 
гіогев, г^иши іи тіій гагав шіііаз, Оа^ііаге. Ісі. І)іѵ. 12, 30. 

Ѵасаге сиіра, ѵіііо, (Іоіоге, іеЬгі, аЬ ореге, но н віибіів {Сіе., 

Ог. 3, 11), а іогепві «іісііоне еі а всгіЬешІо (1*3. Вгиі. 78). 

Еро ѵего рЬіІоеорІііае аешрег шео (всегда у меня есть время 
для занятій философіей). 

310. Едепиз, едет, іпйідет, іпМдт, іпорв, раирег, теп* 

(Ист. Ереішз не отличается въ сущности отъ объясненнаго- 

въ нредъид. § ерепк, а ішЗщепв, о которомъ сличи предъид. §, 

отъ ішіщцв, только послѣднее въ прозѣ золотаго вѣка не упо- 

*)Что ,претендующій предметъа не всегда бываетъ „тягостный, непріятный*, 

выходитъ изъ Сіе. Ог. 3, 11, гдѣ рѣчь идетъ о занятіяхъ, добровольно начи¬ 

наемыхъ п продолжаемыхъ. 

*) Слѣд. одинаково правильно будетъ сагеге іеЬгі н ѵасаге ІеЬгі, но только 

ѵасаі Іосие, а не сагеі Іоси»; потомъ правпльно сагеге атіеів, а неправильно 

ѵасаге ашіеів (аЫаі.), если только, пожалуй, не хотимъ сказать: друзья меня 
ре безпокоятъ. 



треблялось; енепз зн бѣдный, терпящій нужду, іпйікепь нуж¬ 
дающійся, т. е. чувствующій ту или другую нужду и желаю¬ 
щій чего-ниб.: іпорз тотъ, кто можетъ держаться только чужою 
помощью, и однакожь не можетъ пріобрѣтать ее, бетомоітый. 
бѣдный, даже и съ непіЬ, и въ этомъ случаѣ часто=безъ, 
именно, безъ предмета, означеннаго родит, надеженъ, тогда 
какъ, однакожь, въ этомъ предметѣ есть нужда. Ранрег, скудный, 
т. е. не богатый, слѣд. гов. о томъ, кто іпорз, но можетъ 
быть и такой человѣкъ, который совсѣмъ не въ крайности, 
можетъ пробиваться, выпутываться,—смотря со связи рѣчи. 
Но піепбісиз зн. совсѣмъ нищій. Копіапі тііііез онтіит едет 
Ііпті согрога ргозігаѵегипі. Ьіѵ. 9. 6. Атісі—аЪзепІез абзипі, 

едтіез аЬипбапі Сіе. Ьаеі. 7. 8аере Ьотішішз тЛгдепШтв бе 
ге Сашіііагі ітрегііепбит езі. И. (Ж 2, 15. Іпорз бит 
роіепіет ѵиіі ішііагі, регіі. РЬаебг. 1, 14. Жібегипі ед теп- 
ёгсів і’іегі герепіе біѵііез. Сіе. РЬіІ. 8, Б МапШиз.раадра‘ 
Мі: ІіаЬиіі аебіеиіаз іп еагіпіз еі і’игібши іп ЬаЬісапо. Іб. 
Рагай. 6, 3. 

311. Іпоріа, репигіа, едезіаз. гпсНдепііа, раирегіав, тепАі- 
сііт. Репигіа въ прозѣ золота-го вѣка рѣдко употребляется 
безъ род. падежа п означаетъ неимѣніе, отсутствіе предмета, 

означеннаго род. падежемъ, недостатокъ въ немъ, затрудненіи 
въ немъ. Остальныя слова означаютъ обстоятельства или при¬ 

знаки того, кто іпорз, е§епз или ецепиз и т. д., но только 
прп іпоріа можетъ быть родительный падежъ изъ имени какого- 
пиб. предмета, котораго прямо нѣтъ. Ео аппо репигіа іги- 
іп'чііі поп і'иіі. Ьіѵ. 4, 25. Если говорится іпоріа Гпшеніі, то 
провіанта не только нѣтъ, но е достать его невозможно. 

312. ИеЫіог, пехиз, оЬаегаіие. БеЬііог, должникъ, наз. из¬ 
вѣстное лицо въ отличіе отъ сгебііог, вѣритель, заимодавецъ, 
кредиторъ. Если долги были такъ велики, что должникъ не 
могъ ихъ заплатить, то въ древнѣйшія времена (до 366 II. с ) 
онъ могъ кредиторомъ быть проданъ въ рабство, если онъ не 
дѣлался пехиз, т. е. не отдавалъ себя со всѣмъ своимъ имуще¬ 
ствомъ заимодавцу въ кабалу, пока послѣдній службой должника 
не выручилъ бы своихъ денегъ. Имѣть долги, есть у кто-ниб. 
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долги по лат. аез аііеицш сонігахіззе, быть (по шею) въ дол¬ 
ит, оЬаегаіит еззе. <3иі ресииіаз егегіііаз сІеЫіоггЬив сопйо- 
пящіа? раіяпі, іі ІяЬеі'асЫпі і'итіатеюіа геіриЫісае. Сіе. ОЙ. 
2, 22. ІлЬег, <рн яиав орегаз іи вегѵіиііет рго ресипіа <ріа- 
баго <кЬа4, бит воіѵегеі пехпз ѵосаЬаІиг. Ѵпгго Ь. ь. 7, 
НИ. Сі; Сіе. ‘Вер::2, 34. Ілѵ. 2, 23. Огдеюгіх огшіез сііепіез 
оЬаегаіощт зпоз а<1 і'ініісіит соікіихіі. Саез. В. О. 1, 4. 

313. Іпапіз, ѵасит, газігіз, сіевегіпз, воШагіш, воіив, $оіі- 
(идо. Пустой, какъ эпитетъ того, что представляетъ въ себѣ 
пространство, въ которомъ ничего нѣтъ, все равно, было ли 
въ немъ что-ниб., можетъ лп быть теперь шш послѣ, или нѣтъ, 
есть іішііз; но пустой, какъ элптетъ того, что представляетъ 
въ себѣ пространство, которое хотя въ извѣстную минуту не 
занято, не наполнено, но представляетъ въ себѣ мп,сто или 
поміьгценіе, которое было занято, наполнено, ѵ.т ппьмъ лшо 
другимъ предметомъ могло-бы быть занято, наполнено, есть 
ѵйсиив. Поэтом} въ переносномъ смыслѣ \ш\т=і безсодержа¬ 

тельный, вздорный, не имѣющій значенія, лишенный твердаго, 
серьезнаго основанія, безъ всякой практической цѣлщ но ѵасіш$= 

поп оссираіиз и так. обр. а) никому не принадлежащій, 
Ь) свободный отъ тревожныхъ, тяжелыхъ дѣлъ, отъ работы. 

Далѣе, такъ какъ іпапіб есть понятіе самостоятельное, а ѵасииз 
относительное, ..ж»;,, только ѵаеииз можетъ быть соединено съ 
й'Ыаі. пли съ аі) с. аЫаѣ, но іпапіз всегда стоитъ безъ па¬ 

дежа. Прочія слова имѣютъ общимъ понятіе: безлюдный,- Ѵфіиз 
вообще низ. то, что въ своемъ появленіи для простате и.щ 
эстетическаго чувства имѣетъ тьчто ужасающее, и поэтому 
въ рѣчи о мѣстахъ — безлюдный, пустынный, глухой, запус¬ 

тѣлый '). Пезегіиз, собств. покинутый людьми, не посѣ¬ 

щаемый, а отсюда необитаемый, пустынный. Воіііініо зи. 

1) состояніе уединенія, одиночества пли безпомощности, без- 

') Поэтому я неагірибошаѵтіі, тяжелый, ірі/быіі, дикій, особ, въ рѣчи о том;., 

въ велъ есть чтснвпб. исиолпііслсе,іі:олоссалі.ное; наир. гора, исполинъ Голіаеі., 

рлоиъ, да даже и діаир.. новогодландскш дикарь дшгутъ быть названы ѵавіі. 

*) И оз7 ом у метафорпч. одинокость, осиротѣлость, лишенность дрщі. 
средствъ я т. и. • ■ ПО !|і '*• ••«** 
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оащитности, 2) о мѣстахъ, слѣд. въ смыслѣ объективномъ 
мѣсто уединенное, безлюдное. Къ воіііийо въ первомъ значеніи 
эпитетами вдутъ не только аі зоѣш, одинъ, т. е. безъ товари¬ 
щей, безъ друзей, безъ помощниковъ и т. п,, но и Ъ) зоШагіиз— 
одинокій, отрѣзанный отъ связи съ другимъ однороднымъ или 
подобнымъ. Поэтому с<пустыня» можно переводить Іоса ѵа:Фа, 
іоса іісзеіѣа, Іоса ѵазйа еі йезегіа, зоііішіо шш зоНіжІіпез 
не такъ ужъ хорошо Іоса зоіа, а ужъ никакъ не іоса зоіі- 
Шгіа. У аз іпапе гііеіптаз, ні ѵегЫ саизза зіне ациа, зіпе ѵіію, 
зіпе оіео еззе йісіпгиз. Сіе. Гаѣ И. Типе іпапе (въ мірѣ) 
гршЦиагп риіез еззе? Ій. Асай. 2, 40. Ѵаст Ьозйиш сазіга 
соіізрісгЪиз езѣ Саез. В. В. 7, 45. (^незй зшй. Ісцай ащгті 
ѵешіит ас сіезегіит зе. ІіаЬеге. Ідѵ. 28, 11. Ветгаз аитогиш 
езѣ ргоріег зЬегіКіаІет іисиІЬит, ргоріег рсзШепйат ѵазіит 
ас (Іевегіит. Сіе. А»г. 2, 26. СіѵішіЪиз тахіша !аиз езі 
циан! Іаііззітаз сігсшп до ѵазіаііз ітіЬиз зоШіиМпев ІіаЬеге. 
Саед. В. О. 6, 23. Нае (арез) гоп зипі зоіііагіа паіига, иі 
агщііае, вес! иі. ЬотіпеіЗ (зс. досіаіез). Ѵагго К. К. 3, 16. 

314. Тепиіз. ехіііз, дгасііів, тасег. Теітіз наз. то, у чего 
мало ши слишкомъ мало тѣла, вещества, матеріи ши твер¬ 
дыхъ, матеріальныхъ частей, слѣд. жидкій, тонкій, нѣжный, 
тощій, небольшой, незначительный, и 2) метафорич. аі о важ¬ 
ности, чинѣ, силѣ = неважный, мелкій, низкій, бѣдный, скудный, 
и Ь) объ эстетической либо умственной образованности=тонкій, 

быстро схватывающій, понимающій; но ехіііз наз. то, у чего 
хотя п есть тѣло, матерія, вещество, но въ этомъ тѣлѣ, веще¬ 
ствѣ слишкомъ мало соковъ и силы, слѣд. сухой, слабый, без¬ 

сильный, тощій, а потомъ метафорически о голосѣ и рѣчи, и 
слѣд. напр , іениіз ѵох зн. голосъ тонкій, нѣжный, но ехіііз 
ѵох слабый голосъ. Близко сродно съ Шиш тасег, т. е. то, 
у чего въ тѣлѣ слиткомъ мало мяса, а отсюда Ь) метафори¬ 

чески о качествѣ почвы = жесткій, твердый, безплодный *). 

') Въ означенномъ смыслѣ употребляется единственное, а вееги чаще мно¬ 

жественное число. 

!) Те шиз, какъ п Іепег, въ свянн еъ тііѵы; ехіііз производятъ отъ ехі^еге, 

отъ котораго и ехіціші, происходитъ ли шасег отъ ра/рос, или мм. одного 
еъ яимъ корня, дѣло сомнительное: можетъ бытъ, оно въ связи съ таиги-. 
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Но &гасШ8 = тонкій и длинный, поджарый, сухощавый, впро¬ 
чемъ въ такою, смыслѣ, что этимъ качествомъ не дѣлается 
ущерба достоинству другихъ качествъ тѣла, болѣе внушается 
мысль о проворствѣ, ловкости тѣла. Теше йіигп, соііигп, Іепцц 
лёг, ас;па, ѵевіія, іепие ѵіпит; іепиіз ѵісінв, ргаеба; Іепиіч 
еЬ асиіа (Іівііпсііо яітіііішіішш біяяітііііибтшжріе (Ос. Л саб. 
2, 14). Е'хііе. десиг, Гоііпт; ехііе воіит еі тасгит\ схііів ога- 
Ііо; тасег інигия. Огасііів аіпия, ѵігцо, риег. Горацій царство 
Ріідіонія называетъ ехііі.ч ботия, такъ какъ у живущихъ тамъ 
тѣней хота и есть по крайней мѣрѣ видимое тѣло, но въ немъ 
нѣтъ у нихъ никакой жизненной силы; можно ихъ назвать 
Іеппея, лотом) что у нихъ нѣтъ тѣла; дгаеііея, такъ какъ онѣ 
очень подвижны, но тасгае назвать ихъ едва ли рѣшился бы 
какой-ииб. поэтъ. 

315. Ріепт, /ивіи*. ге/сгіѵ.в, соп/егіив, (Щегіив, іт—, сот—, 

е%—, ге—, пир—, оррісге. Ріепия, отъ веупотреб. ріео, какъ 
едения отъ едео. полный, зн. въ отношеніи къ пространству, 

времени наполненный (тѣмъ или другимъ содержаніемъ, при¬ 
личнымъ предмету) по числу, величинѣ или степени. Это слово 
употребляется о предметахъ матеріальныхъ и нематеріальныхъ 
но съ цепіі. часто зн. только обильно, во всѣхъ отношеніяхъ, 

ва-глаза, вдоволь надѣленный, снабженный чѣмъ-нпб. Въ рѣчи 
о мѣрѣ и степени ріения часто зн. совершенный, синонимъ съ 
регіеНый, а въ рѣчи о мѣрѣ и числѣ синонимъ къ нему уия- 

Шя — содержащій въ себѣ надлежащее число, надлежащую мѣру, 
щШежащій, полный. Кеі'оіѣия 4), сонГегІия и, у Цицерона 
не встрѣчающееся и вообще рѣдко употребляемое, сЩсгІщ зна¬ 

чатъ аначиненный, набитый, наполненный»; только іеі’ніш 
отъ частаго употребленія въ значеніи исполненное™, наполнен¬ 

ности тѣмъ или другим'), предметомъ сдѣлалось совершенно =- 

ріения. но никогда не могло быть употреблено о полнотѣ 
времени, числа, мѣры, степени и о предметахъ нематеріаль¬ 
ныхъ. Іпіріеге ■) въ прямомъ значеніи = наполнятъ, въ мета- 

*) Съ обоими слѣдующими отъ Гаісіге. 

’) Сродно, пікг и слѣдующіе глаголи, съ тртЛз'ѵж, кХёсе. 
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фор. = возбуждать вездѣ, разносить, обдавать, поражать в т. в., 
напр. яре. ехзресіаііопе, Іеггою, Іипгаііи; геріеге не только 
снова наполнять, но еще—впрочемъ у Цицерона рѣдко—бываетъ 
п усиленіемъ ітр1еге= наполнять до верха, совершенно; ехріеге 
дѣлать такъ, чтобы что-ннб. было ріепіші, и метаф. -насыщать, 
удовлетворятъ, заііаге. только съ тѣмъ выдающимся добавоч¬ 
нымъ оттѣнкомъ, что больше прибавить нельзя; сотріете на¬ 
мотать, пополнить до надлежащей мѣры, требуемой степени, 
и метаф. обдать, поразитъ в т. п.; орріеге что-ниб. наполнять 
чѣмъ-ниб. до того, что наполненное пространство бываетъ 
переполнено и тѣмъ совершенно затянуто пли покрыто; кир- 
ріеге пополнить прибавкой или замѣной, добавить, замѣнить, 
вознаградить. Причастія отъ этихъ глаголовъ тѣмъ отличаются 
отъ ріениз, что это послѣднее означаетъ полноту безъ всякихъ 
постороннихъ оттѣнковъ, безусловно, а причастія выражаютъ 
основаніе, образъ наполненія. Ріепит таз, рі. пишете, рі. 
ѵох, рі. аппиз, огаіог ріепиз еі реііесіиз, рі. раисііа. ОаШа 
ѵфгіа пецоііаіогит. ріепа еіѵіит Потапогит. Сіе. Гопѣ 5. 
Оііоза ѵііа еі ріепа еі соп/егіа ѵоіиріаііішз. Ісі 8езѣ 10. 
Ріепнк сонзіііі, іпрепіі. ігае, яреі, Іаѣогіз. Ітріеге оііат сіепа- 
ііит, ішріеге ѵоіитеп огасиііз. Ехріеге і'оззат (егаШтз), 
Іоспга соЬогѣіЪиз, питегит. Ьеаіаш ѵішп, іашет, зіііт, трі- 
(ІіШеш. Сопгріеге іоззат (загтетіз еі ѵіптііш), Іерісшез, сіаз- 
кет, вѣшИа, аіиріеш шп аніптт аіісіуиз Ьопа $ре, щшеііо, 
іеггоге. Орріеіа ошніа ліѵе (Ьіѵ. .1, 35). оррі. аигез ѵаиііо- 
(ціенііа. 8-иррІеге ехегаішп, гешіріит, (кода. 

316. АЬшиІаге, гейипйаге, аЦ'іиеге, фстуфиеге, зирегоге, 

ъсаіеге. АЬшиІаге зн., что «воды гдѣ-ниб. такъ много, что она 
поднимается выше обыкновеннаго уровня», а отсюда метаф. = 
такъ оишъпо (чѣмъ-ниб., ге) быть надѣленнымъ, снабженнымъ, 
что есть уже излишекъ, п так. обр. — имѣть излишекъ; кон¬ 
трастъ въ этому ереге; но геіішкілге зн., что «воды такъ мно¬ 
го, что она выходитъ изъ береговъ и заливаетъ окрестности», 

а отсюда метаф). а) быть надѣленѵ или снабжену (чѣмъ-ниб., 
ге) такъ обильно, что надѣленный, снабженный удѣляетъ или 
можетъ удѣлятъ другому, и I)) выходить слѣдствіемъ (изъ чего- 



ниб. другаго, ех ге> ь обнаруживать: свое вліяніе (на что- 
ниб. аіі ліідиет, аіідшеі, рѣже іи аіідиет, ін аІідшѴ]) '). АШи- 
еге 8н. столько прибыли получать извнѣ, что является излишекъ, 
имѣть излишекъ, имѣть слишкомъ много (ге); сігсшій'іпеге какъ 
бы плавать (купаться) въ излишкѣ; ясаіеге собств. бить клю¬ 
чомъ вонъ, потомъ кишѣть, вообще всюду быть сиабжену, на- 
дѣлену чѣмъ-виб. (ге) изобильно ■). Наконецъ зирегаге зн. 1) 
бытъ налицо сверхъ надлежащей, требуемой миры, а слѣд. и 
Сытъ налицо -съ излишкомъ. (г>иапсІо ад на АІЬана аіипсіаззеі, 
8І еаш Еошапш гііе ешшізвеі, ѵісіогіат бе ѴеуепйЬиз (Іаті. 
Ыѵ. 5, 15. Ргаесіісіиш егаі, ві Іаеиз АІЬаниз гейип&ашЬ іздие 
іи шаге і'іихіззеі, Котят еззе регіШгаш. Сіе. 1)іѵіп. 2, 32 :і). 
Ех Ію с Іаіііо Ьепеіісіо ішііині іи те регіепіит геЛткІаЫ. 
1(1. 8и11. 9. Орегае р гейши еві аийіга еоз, диі недие Ішногі 
Іосиш пес ѵігіиіі риѣапі еззе. нізі иЬі ей'изе аЦИшпЬ орех. 

Глѵ. 3, 26. Анііосіііа йіт егшіііівзішів ЬошіпіЪиз віисіііздие 
(фиеЬоі. Сіе. Агсіі. 3. Сігсит/Іиеге отпіЪив соріік аѣдие іп 
ошшит гегиш аЬипбаийа ѵіѵеге. М. Ьаеі. 15. Нізрапіа гаеѣаі- 
іія есаіеі. РНп. Н. N. 3, 3. Іп дио еѣ ііееззе аіідиат рагіет 
еЬ вирегаге шепііозши езѣ. Сіе. Ог. 2, 19. І> ео, диогі іркіз 
зиреті, іГгаіШсагі ѵоішіі. Ісі. Гіп 5, 15. 

317. Віѵіііае, зііѵа. орез, (асиііав н /асиііаіев. Ъопа. ш 
І'атШат, (огіипае, сорт н соріае, ѵів, тоіез. сііѵев. рвегтібзизі 
Ьепіив, Іосиріев, ориіепіив и ориіепв. Богатство, т.-е. большое 
состояніе изъ капиталовъ и недвижимыхъ имѣній, паз. сііѵіііае; 
но орез ') заключаетъ въ себѣ всѣ средства, которыми устрі- 

пваютея: мѣсто, сила, значеніе, вліяніе, видная роль чья-ни 
среди другихъ, будутъ лп эта средства матеріальныя, или нрав¬ 
ственныя, или, какъ бываетъ въ большинствѣ случаевъ, тѣ а 

') Впрочемъ Цицерономъ употребляется такимъ обутомъ только’о вліяя і 
сехороптхч, вредныхъ вещей. Сл. Зеііффсрта, Ьаеі. р. 457. 

-) Впрочемъ ясаіеге слово совсѣмъ ве-цицероновское, хоти начинающіе 
очень люОлтъ его. 

") Примѣры на аілшііаѵе и геііишіаге с. аШаЬ. см. въ грамматикѣ. 

*) Орез отъ одного корня съ орігаий, ориіеив, ориіеніиз, оріішиз, 
«іХХім, 



- ш 

другія вмѣстѣ. Поэтому въ йіѵШае выражается понятіе глав¬ 
нымъ образомъ о віаіиз ргіѵаЬш, а въ орев о віаіив риЫісиз 
Именно, къ вѣаіив ргіѵаіиз относится гез іатіііагік, т.-е, со¬ 
стояніе, которое есть у раіег і'атіііаз, большое или маленькое. 
Ь’асцііаа собств. зн. возможность, а поэтому и средство что- 
ниб. Ггеі) достать, устроить, выполнить; отсюда подъ іасиІШеч 
разумѣются вообще средства, которыми располагаетъ извѣст¬ 
ное лицо, слѣд. весьма близко къ о рек, но отлично отъ этого 
тѣмъ, что і'асиНаІез нисколько не указываетъ на важность или 
незначительность этихъ средствъ сравнительно съ другими люда- 
ми. Бона', огшп, имущество, особенно недвижимыя имѣнія въ 
связи съ долевомъ, который они приносятъ. ЕогШпае наз. дары 
счастія, т.-е. имущество, состояніе, доставшееся извѣстному 
шцу отъ его счастія, съ содѣйствіемъ его, или безъ содѣйствія. 
Соріа наз. запасъ матеріальныхъ средствъ, имѣющихся въ 
большихъ размѣрахъ, во множествѣ, а отсюда соріае собраніе 
всѣхъ матеріальныхъ средствъ, пущенныхъ кѣмъ-ниб. въ ходъ, 
въ дѣло, особ, при предпріятіяхъ военныхъ, слѣд. средства вои¬ 
ны, запасы, потомъ военныя силы, слѣд. и войско въ смыслѣ 
простаго множества людей, простаго военнаго матеріала, но 
не въ смыслѣ боевой арміи. Ѵів, съ род. надеженъ, выражаетъ 
больше, чѣмъ соріа съ этимъ надеженъ: именно, ѵіз выражаетъ, 
что какіе-нпб. предметы имѣются не только въ изобиліи, во 
множествѣ, но и въ чрезвычайномъ, изумительномъ множествіъ 
и обиліи; еще сильнѣе шоіез, подавляющая масса или множе¬ 
ство, употребляется о такихъ предметахъ, которые непремѣн¬ 
но будутъ «долѣ ны, но на это требуется великое напряженіе 
силъ. Уііѵа *) у Цицерона употребляется только метафорически, 
въ значеніи груды матеріала, не приведеннаго въ порядокъ, не¬ 
разработаннаго. У кого есть біѵіііае, тотъ наз. гёіѵев; у кого 
шацтіае і'оіішіае, гшѣипаідік; у кого лищнае ресипіае. ресипі- 

*) Но выраженій: богатый въ чемъ ши чѣмъ, богатство въ чемъ ала ч$т, 

богатство отчего илд откуда—въ смыслѣ переносномъ никогда яельзл перево¬ 

дить словами: біѵіііае, орез сіе., а вере поляки о ад обыквомшш только сло¬ 

вами: ріешік, аЬитІаге, іегіііі*, Грошкіол. 



05118; у кого прея, орпіемінв или орпіепз; Іосиріев ‘), у кого 
много недвижимаго имущества, я. потомъ вообще, у кого много 
вещей, стоящихъ большихъ денегъ; Ьеяіщ кто награжденъ житей¬ 
скими благами, 6'лріос, впрочемъ въ послѣднемъ значеніи въ 
прозѣ употребляется не очень часто. Кгані мінііі Ліѵііез, ій 
ге<гіо сиіін неГабеш яцсгепі. 8нН. См. 33. І'опея рнисок поЬі- 

1е8 тахііпяе ёгѵіікіс еѵяхй. 1(1. Ліііг. 27. Ветрег іп сіѵііаіе, сщі« 
Іпш орев ішЛае винѣ, Ьопіа інѵігіепі. 1(1. Саі. 33. Вугасинае 
егапі ориіепіітта сіѵііав. Сіе. N. I). 3, 33. Іп ІагріІіопіЬш 
Сепеіісіі^дие соні'егеінііа пюііин тИііЬеаІпг І8(]ие геіегаіиг 
аб (аснІЫез. Сіе. ОН. 2, 35. АІгіЪіагіів Ьопа риЫісаІа кипі. 
Аер. А 1с. 4. Ілгціііо, ерте 1'іь ех ге ртіігагі, Гопіеш іркит 
ііепщиііяіів ехіійпгіі. Сіе. ОЙ'. 2, 15. 8ипІ іііі серіи т 
/атіііат Іосирісіез еі ресипіозі. Сіе. Возе. Сот. 15. А Сіігу- 
яодопо реіо, иі респпіа /огіипгщие новігік сопіепіиз зіі, еап- 
пиінет <‘1 ѵііаіп не реіаі. В!. Агпег. 3. Ш аесШ'ісапІ, Іа Ш] пат 
Iіеаіі, ргаесіш Іесіів. і'ятіііія таяніе, сопѵіѵіік аррагаііб сіеіес- 

іаніиг, 1(1. Саі. 2, 9. Мацпя ргаеіегеа шиіііііиіо саіол'йт, 
ша#иа т .іитспіопин зечиііиг. Сае.ч. В (т. 6, 30. Тапіага 
шоіеш іпяіі а сегѵісіЬик ѵевігіз (Іериіі. Сіе. Саі. 3, 7. Вііѵа 
гегит ас вепіепііагит сошрагашіа еві («с. огаіогі, для того 
чтобы изъ этого запаса для каждаго случая извлекать пригод¬ 
ное). Сіе. ,0г. 3, 26. 

318. Ійіііх, Іогіитіт, /аизіиз, Ьеаіт, ргозрегиз и ргозрег, 

весшиіт, зіпізіег, йехіег. Веііх и іогішіаіиа употребляются о 
лицахъ и вещахъ, Ііеаіив бываетъ съ ѵііа, но въ другихъ слу¬ 

чаяхъ гов. только о лицахъ; і'аиніик, ргозрег, неешміик и <1ех- 

Іег гов. только о вещахъ ). Впрочем-!. Геііх о вещахъ, нъ про¬ 

зѣ почти всегда говорится только въ выраженіи желаній — муж- 

‘носящій ‘хорошій, счастливый результатъ, и еще чаще о ли¬ 

цахъ,—и гов. о такомъ лицѣ, у котораго его предпріятія, на¬ 

мѣренія и желингя приходятъ къ хорошему, счастливому 

') Ьоснріеіеа (ІісеЬапі а@гі, Іюс ев! ае.-і ріеініз. РНп. Н. N. 18, й. 

:1 Еще можно сказать, что Геііх имѣетъ значеніе дѣйствительное и среднее, 
рговрегиз. Гаи$іп$, весигніиа, вшаГег, Лехіег дѣйствительное, но Гогішіаіиз н 
Ьеаіиз страдательное ц среднее. 
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дли него результату. Когіинаіик гов. о лицахъ и вещахъ, ца 
которыхъ очевидна благосклонность судьбы. Веаіия этимологиче¬ 
ски—см. § 317 = іоіѣипаІин, во въ безчисленномъ мвождаиі; 
мѣстъ означаетъ только того, кто ни отъ внѣшняго міра ни 
отъ внутреннихъ безпокойствъ не признаетъ помѣхи своему 
счастію н поэтому сознаетъ себя счастливымъ, благополучнымъ, 
и так. обр. ѵйа ЬенГа будетъ жизнь, въ которой человѣкъ чув¬ 
ствуетъ себя счастливымъ. І’аизіив, отъ і'аѵеге, ваз. то, въ чемъ 
выказывается какое-ыиб. особенно милостивое дѣйствіе боговъ, 
обѣщающій или приносящій счастіе. Ргозрегин, рѣже ргозрег, 
происшедшее, подобно ргосііѵів, ргоріііик, рѵоіегѵиз, изъ рго 
и зрев, наз. то. что сообразно съ питаемыми надеждами или 
вообще ожиданіями, соотвѣтствуетъ имъ, желаемый, желатель¬ 

ный, желанный; несишіия, отъ негціі, то, что, будучи въ связи 
съ предпріятіями и желаніями, помогаетъ имъ, благопріятные, 
выгодный, поэтому зесиікіае ген — счастіе, благополучіе: Ч 
ШІвѢег, по этрусски—римскому авгурскому уепщ—нреОвѣ- 

щатцш удачу, счастіе, а съ почина поэтовъ Августова време¬ 
ни, которые приняли взгляды Грековъ, это понятіе означалось 
словомъ сіехіег Ч. 8иіІа іеіц. Оопес егіа (еііх, шиііов нивіега- 

і)із ашіеоз. Оѵііі. Міі)оге8 понігі оншіЬш геЬиз іщенсІЬ, циоіі 
Іюниш, (еііх, Іаивіит {огіипиіитцие ензеѣ, ргаеІаЬапІиг. Сіе 
ГМѵіи. 1, 45. О /огШпаІе .иіоіезсенн, циі Іиае ѵігіній Ноше- 
гиш ргаесонеш іиѵепепн! Сіе. АгсЬ. 10. (^иі Ьшіт еві, поп 
міСеІІіцо, і§ииІ гецитП, иѣ ніі Ьеиііог: зі езі еіііш, диосі сіезіі, 
не Ьеиіиз циіііеш ені. 1(1. Тине. 5, 8. Ливій въ предисловіи 
къ своему великому труду молилъ боговъ, ні огзін Ыи(і орет 
ргозрегоз виссезбиз багет. Ѵеніин житіш. 8есшаііт ргоеііиш. 

Сиен. ІМоЬіь віпіфа ѵіііеиіиг, Сгаесіз еі ішгЬапн ііехіт шеіі- 
ога. Сіе. 1)іѵін. ‘2, 89. 

819, Роііипа, /ог8, 80X8, сазт, /Ыіеііаз, /акт. Гогіииа, 
тѵ/'г„ какъ іогв отъ Гего, означало дішетвіе и опредѣленіе выс- 

*) Аііѵегвиа есть орр. кт. кееишііш и ріоврегиб, (гіеіів къ І'аиыиа, тіьег кь 
Ьеаіші, іпіеііх или тіьет кь Геііх. 

’> Сл. § Ѳ7 I). 

і 



тихъ силъ о началѣ, счастливомъ или неудачномъ ходѣ и ре¬ 
зультатъ человѣческихъ предпріятій, отношенія, положеній, слѣд, 
рокъ, судьба, счастіе, неучастіе- ), а потокъ и самыя счастли¬ 
выя пли несчастныя положенія и обстоятельства, ниспослан¬ 
ныя высшими силами. Что іогішж почиталась результатомъ 
дѣйствія и опредѣленія боговъ, это разумѣется само собою; но 
кода надобно было ясно выразить, что вакое-ниб. обстоятель¬ 
ство есть (неизмѣнное опредѣленіе, изреченное богами Огаоатоѵ, 

либо не зависимое собственно отъ боговъ, какъ думали наир. 
(тонки, а роковая участь, зависящая отъ необходимаго хода , 

природы я міроваго порядка (гіиаруіѵі]), до говорилось і'аішщ 
отъ ійгі. чтб вя обыкновенномъ языкѣ означало неотвратимое 
несчатге, въ особенности смерть. 8огв зн. 1) жребій, дола, 
/■Херес, въ прямомъ и переносномъ значеніи, впрочемъ въ по¬ 

слѣднемъ значеніи въ хорошей прозѣ замѣняется словомъ і'ог- 

іииа, и 2) изреченіе оракула, боговъ. Реііеіѣав счастіе, благо¬ 

получіе. удача и т. д..—отвлеченный терминъ отъ іеііх. Гоге 
зн. случайность, слѣпой случай, но въ прозѣ употребляется 
только іогіе и і'огіе іогішіа, случайно, по случаю; еавгш, слу¬ 

чай. въ особенности несчастный случай. Рогішіа руководитъ 
Мши принуждаетъ, ноге опредѣляетъ. і’біісНав награждаетъ, 

і’огв встрѣчается, савик постигаетъ человѣка. С^иісі еві, аііші 
(огв, (щн! (огіѵж, диШ сазив. нізі (ріши аіс аікрші сесісііі, иі 
ѵеі поп сайеге ѵеі аіііег сасіеге роіиегіі? Сіе. ІМѵііі. 2, б, С^пі 
ііі, иі пето, (;шті віЬі вогіт. вей гаііо (Іейегіі веч (огв оіце- 

сегіі, іііа соніепіик ѵіѵаѣ? Ног. 8аі.. 1, 1, шіі. Ъ'аіа ЗіЬуіІіші. 
Сіе. Вогіез Ргаеневііпае. Сіе. Віоісі оишіа (аіо ійегі йісипѣі 1(1. 

Гаі. 15. Іп вишню ітрегаіоге диаѣіиог Нав гев іпевве орогіеі: 
всіепішп геі іпііііагів, ѵігіиіеш, аисіогіШѳт. (еУсіШет. 1(1. 
Мапіі. 10, 

320. Аагагіит, (‘івсліз, иг си, ікетигт, дат. Аегагіит наз. 

касса общественная, слѣд. государственная, военная, общинная, 

!) Счастіе, или песчастіе вадойио рал) лѣть подъ і'оПива, ато рѣдио выра¬ 

жается прибавкой Нова или таіа; гораздо чаще ито Сыпнетъ ясно по сал¬ 

ив рѣчи. 



народная; йесив, плетеная денежная корзина, потомъ частная кас¬ 
са императора: агса. денежная шкатулка частнаго лица; Иіезаш ив, 
і)г(ааирсс, кладовая (складъ драгоцѣнностей) храмовъ и госуда¬ 
рей греческихъ и другихъ неримскихъ; цаяа казна, богатства 
восточныхъ п македонскихъ царей. Ѳгасеіша, сршШ Іагиіііонек 
тахішаз і'есів&еЬ еі ей'ийібзеі аегагігт, іагвеп йеі'еікіеЫ. 
аегагіит. С:е. Тизс. 3, 30. Миіив і'егеЪаі /мсоз сига ресипіа. 
Рііаесіг. ТіЬегіиз, циаШиш аегагіо (въ государственную шву. 
остававшуюся въ вѣдѣніи сената) аиі /мсо (въ императорскую 
частную казну) ренсІеЬапі, іп циіпцнеішіит гетівіі. Тас. Анн 
2, 47, Агсае иовігае сопіісіііо. Сіе. Тнвс. 1, 9. Кои ехегсйи* 

пецие Ікеваигі ргаевнііа гецпі. вдв агаісі 8тй. 8а11. .Зи§. 10. 
321. НаЪеге, роззісіеге, евзе с. даі. и въ другим кон- 

струкціяхъ, іетге, оЫіпсге, гііі, итграге, айЫЬеге, азсізсеге. 
НаЪеге аінрііб зн. имѣть что-ниб. въ томъ смыслѣ, что въ 
числѣ вещей либо состояній, существующихъ вслѣдствіе физи¬ 

ческаго или нравственнаго, общественнаго, частнаго иди поли¬ 

тическаго йШиз лица, есть и тотъ или другой предметъ ли¬ 

бо признакъ, означенный дополненіемъ. Отсюда ІіаЬеге сог- 

]шб, аніппті, ресіез, осиіоз, іёѣгіт, шѳШш, зрею, рееитят, 

ііиніит, ихогет, агаісоз, іпіішсоз, аисіогіѣііега, роіеіЦйеш. 

іпіаініат, Ъое (іііікі) ІіаЬеге (приносить, производить). Но если 
то, что имттся, есть душевное качество, существенно при¬ 

надлежащее лицу и постоянное, слѣд. характеризующее его 
духъ, то употребляется еззе с. цеп. этого качества, либо имя 
качества ставится въ иошіи., а имя лица означается цепіѣ ли¬ 

бо іи с. аЫаѣ; а когда надобно означить временное душевное 
состояніе, слѣд. какое-ниб. віаіив аиіші, то можно употребить 
С88е с. аЫаѣ качества, либо и ІіаЬеге с. асе. (луштй Ьогаі- 
пІ8 ені еггмге нельзя измѣнитъ; но: Сяезаг даар&е іиіі сіемеь- 
Ііае, Саезагіа піацпа ііліг сіешеійіа, іп Саезаге шацна ѣііі 
сіешеиііа, потомъ сарііе ореіѣо еззе и сариі орегішн ЬаЬеге, 

Ъоно аиішо еззе и Ьоішш апішиш ІіаЬеге. Подробно объ 
этомъ должна говорить грамматика. ЕзЬ тіііі аііциііі значитъ.: 
я надѣленъ, снабженъ чѣмъ-виб., и это у меня и въ моемъ 
распоряженіи,—все равно, собственность ли оно моя, или взя- 



то только напрокатъ, взаймы; еаі иіщиісі яіісщиь— что-ниб. 

принадлежитъ лицу какъ собственность. Рояекіеге, изъ роіе 
и береге, сяѣд. образовалось наманеръ рожзиш, собственно 
значитъ только: хозяйничать, распоряжаться,—все равно, съ 
правомъ ля собственности, или безъ него. Такъ, нанр., хозяинъ 
былъ собственникомъ въ анег ргіѵаіия, иу<т аняіцнаіин, но не 
въ а^ег рѵЫіш, а$ег ровзеввие, въ которыхъ право собствен¬ 

ности принадлежало государству. Впрочемъ если роввеввіо на¬ 

ступило вслѣдствіе законнаго асісІісГіо, то роввігіеге—владѣть 
какъ законною собственностью. Тепеге крѣпко держать, о пред¬ 

метахъ владѣнія = не выпускать изъ рукъ, удерживать, т. е. съ 
большимъ или ме&ъшит усиліемъ, а оЪііѵеге овладѣвать либо 
обладать, владѣть даже п съ одолѣніемъ противодѣйствія. Ѵіі, 
уртрОи1., употреблять вещь ши лит, находящіяся въ распоря¬ 

женіи, пользоваться ими; отсюда иіі аіідпо (безъ опредѣленія ), 
дружески обходиться съ кѣмъ-ниб . знаться съ кѣмъ-ниб., но 
иіі аііуио съ именемъ прилагательнымъ, н шр. раѣге Ъопо = 

имѣть хорошаго отца, т.-е. пользоваться отцемъ, который хо¬ 

рошъ. Цвиграге, образовавшееся изъ пни гареге, употреблять 
въ дѣло, пользоваться, а часто только и объявлять претензіи 
на что-ниб., домогаться даже и того, что по закону кому-ниб. 

ее слѣдуетъ, и так. обр. = присваивать, незаконно завладѣвать, 

быть узурпаторомъ чего-яиб , Ы упоминать.-—АгІІііЬеге упо¬ 

треблять, звать, приглашать, обращать, пускать въ дѣло, 

заставлять дѣйствовать либо участвовать въ'чемъ-ниб. (абЬ. 

аііциісі а<1 аііцині, аіісиі геі, іи те, асІЬіЪ. аііцкеш асі аікрш!, 

іи дЩціісі, нанр, сопяіііимг; аіісиі геі, напр. шеііяае). Авсі- 

всеге, образовавшееся изъ асі и шзееге, достороппее лицо или 
вещь 1) обдуманно принимать, посвящать, допускать въ какой- 

ниб. частный или оффиціальный, гражданскій или политическій 
союзъ ши общество, для того чтобы принятое лицо или вещь 
употребить въ дѣло, 2) вообще привлекать», приближать къ 
себѣ, увлекать за собою, привязывать къ себѣ, принимать въ 
товарищи, въ союзники, брать на себя, браться, даже прини¬ 

мать на себя только видъ чего-ннб., слѣд приписывать себѣ., 

присваивать. Так. обр., кто иігіиг ге, о томъ неизвѣстно, была 
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ли до того у него вещь, или нѣтъ, точно такъ же и о томъ, уш 
ивнграі; но кто айІііЬеі геш, у того она уже была, а кто .‘і«- 

сівсіі геш, у того ея еще не было. Еісіпіив еі 8ехііив ігіЬ 
р]. ргопші^аѵеге Іе^еш, пе уиів ріив уиш^епіа .іи^ега а§п 
(риЫісі) роввійегеі. Ьіѵ. 6, 35. Йеуиані рагіего іітііті а"г 
рег ѵіш оееираіат роззѵЫжіІ Оаіііаеуие ѣоііиз ргтсіраіиш 
оЫіпеЬапі. Саек. Б. 6. 6, 12. Рокіиіаі а Виггіепо ргаеіоге 
Еаеѵіиз, иі ех есіісѣо Ьопа ((^итсііі) роззШге зіЪі Іісеаі. Сіе. 
Оитсі, 6, Еа Іоса Еиап(1ег тиШв апіе ІетревіаіШив іетіегаі. 
Біѵ. 1, 5. Агсет БаЬіпі іІепиеге. Іѣій. 12. Нос репик роепае 
іп ітргоЪоз сіѵев ваере іп Ііас ге риііііса ивиграііт еві. Сіе. 
Саі. 4* 4. Нотеп іапіит ѵігіиіів ѵ.тгра.% ерт! ірка ѵаіеаі, 
цшогав. Ій. Рагай. 2. Вопит, уиой іп Ію с зетопе іоііенз 
итграіит еві (упомянуто], і(1 еіі&т йейнійопе ехріісаѣиг. ІЙ. 
Гіп. 3, 10. На сопіиза поішиііогшп раігопогит еві огаііо. 

иі огаііо, уине Іитеи асШЪсге (=айегге) геіив йеЬеі, еа 
оЪвсипіаіет еі ІеиеЬгаз айегаі. Ій. Ог. 3, 13. Ешп раіго- 

ітга іи саизза аЛКіЬеі. ШД. Асііі. шесіісит, тейісіпаін, іезіез, 

аііуиет іп сопзіііит, соепае, сигат, йі%епііат, ееіегііаіет 
(іеі либо безъ дат. падежа). Ех у и о азсііі зипшз іп сіѵііаіеіп, 
орегат йейішив, иі рег поз апсіа пщезіаз еагит §епііипі 
ѵіііегеіиг. Біѵ. 6, 40. Наз Іерез Еаііпі а&скепмі. Сіе. ВаІЬ. 

8. Саііііпа ріигішоз сіуивуие р'енегів Ьотіпез азсіѵіі. 8а11. Саі. 
24. Сагіа еі РЬгуріа еі Музіа орітиш уиоіісіат еі циазі айі- 
раіииі іііеііопіз решав авсіѵегипі. Сіе. Ог. 8. Аііі йісеЬапі ріе- 

Ьет рагіо аихіііо ішрегіит і]иск^ие азсііигап. Ьіѵ. 4, 25. 

Примѣч. Выраженіе: тая'од-итъ себѣ примѣненіе къ—», 

къ смыслѣ: «можно что-ниб. сказать о—, что-ниб. идетъ къ—», 

конечно, можно переводить и ивиграгі ровве іи с. аЫаі.; но 
гораздо чаще на этотъ случай пригодны: сайеге іп с. асе.. 

регііпеге ай—, сопѵепіге іи. с. асе , ігапвіеіті ін с. асе.; 

дѣйствительный залогъ отъ послѣдняго глагола значитъ: при¬ 

мѣнятъ т. е. іоворитъ о—. СасШ егро іп і)ошіш ѵішп шеп- 

іігі ешоіишепіі виі саивва? Сіе. ОЙ‘. 3, 20, Ѵевігі Ііаес поп 
шойо пои геГеЛині, ѵегит еііат сопіігшапі шіегргеізшіо, 

уиогзіш уиісіуие регііпеаі. Ы. N. В. 3, 23. С*иІг1 пшшв іп 
24 
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і01 Ііиис опИпет сопгепіі? М, РІіі). 9, 4. Сноб (условіе, харя к 
герясгпка предметовъ) аЬ Еішіо розііпт іп шла ге ігапв/еггі 

і п регпиійав роіеві. 14. ОШ с. 1, 16. 
322. Аидеге, сшдевсеге, сгезсеге, дМзсеге, атрНрісдге, тиііі- 

ріісаге, рго/егге, рготоѵеге, атрНаге. А идете, отъ одного корня 
съ яьісс, ’хѵсб.ѵіо, зн. прибавкой дѣлать больше величину, число, 
достоинство, степень, силу чего-ниб., увеличивать, умножат», 
усиливать. Если синтаксическая связь не требуетъ страдатель¬ 
ной формы, то вм. аицегі обыкновенно употребляется сгезсеге, 
рѣже аидезсеге. Не употребляемое Цицерономъ, Саллюстіемъ, 
Цезаремъ, но нерѣдкое ѵ Ливія діізсеге употребляется въ смыслѣ 
спеціальномъ: усиливаться, распространяться отъ увелпчевш 
внутренняго жара, страсти Агаріійсаге. отъ апіріин и і'ассіт, 
зн. увеличивать расширеніемъ объема а) самую вещь или дѣло, 
Ь) въ реторикѣ, важность вещи или дѣла. Тоже зн. ашрИаге 
но въ этомъ смыслѣ его стали употреблять уже послѣ Цице¬ 
рона и Ливія, а у этихъ послѣднихъ оно ѵох )огеп5І5 = откла¬ 
дывать рѣшеніе дѣла до новаго изслѣдованія '). МиШрКсаге, 
отъ шніііріех, величину дѣла прибавкой сдѣлать въ одинъ или 
въ нѣсколько разъ больше. РгоГегге, собств. отодвинуть дальше, 
напр. роніоегіпш. іеппіпоз (Ьіѵ. 1. 44), потомъ часто зн. вообще 
распространятъ, увеличивать, какъ ргошоѵеге (Ног. Ноейтна 
тіга рготоѵеі ішііаіп) у поэтовъ и послѣ Цицерона и Ливія. 
Атіі Ьепеѵоіепііаш сонзиейяіо. Сіе. Ьаеі. 9. Шівсіі зеіііпо, 
Ъеііиш, іпѵісііа, еаеѵіііа. Ьіт. Тас. А<і еаш піиІШшІіпет игЬз 
щюцие атріфсапйа ѵіза езі Ьіѵ. 1, 44. Нагит іеггагиш ипа 
(ріаеІіЬеі тиіііріісаге гецпит Еитепік роѣезі. Ьіѵ 37, 54. 

323. Мадпт, дгапАів, атріи*, тдет, ѵаМив, Іаіт, іттеп- 
виз, зрпітт, сарая, Мащшз, сродно съ 
тасіе, ѢІасМ. могу, мощь, зн. великій, большой, въ самомъ 
обширномъ смыслѣ, въ отличіе отъ малый, мелкій. Огажш 
въ смыслѣ большой употребляется тогда, когда надобно выра 
вить пораштельность массы, тяжести, рѣзкость непосредетвен- 

9 Отъ ьшрНчб, гл. § 477 Ъ. 

*) Сл. & 477 Ъ. 
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■наго чувственнаго впечатлѣнія отъ предмета. Отсюда понятно, 

почему ш’ішйія метафорически о возрастѣ и рѣчи употреб¬ 

лять можно, но нельзя употреблять о такихъ предметахъ, ко¬ 

торые измѣряются не чувственнымъ впечатлѣніемъ, но умомъ 

■Ащрілв, что занимаетъ большую площадь, имѣетъ большой 

•объемъ, Ъ) метафорически то, что сбоемъ величіемъ пли шоз- 

вышенвостью возбуждаетъ почтеніе пли останавливаетъ на себѣ 

вниманіе; отсюда и титулъ сената п высшихъ государствен¬ 

ныхъ должностей; іпдеіій, отъ іи и ценз = даиш, огромный, 

чтй. по своей необыкновенной физической величинѣ или нрав 
ственной важности, не можетъ быть подведено подъ какой-ниб. 

цеішз. превосходитъ все извѣстное, у Цицерона и Цезаря 

встрѣчается не часто, но очень часто у поэтовъ, точно такъ же 

какъ и у Ливія, Курція и другихъ позднѣйшихъ; объ ітщенш, 

отъ шепвиз. рагііс. отъ піеіігі, а) неизмѣренный, а отсюда и 

Ы неизмѣримо-бо.гыиои. надобно имѣть въ виду то же самое; 

Цицеронъ и его современники употребляли это слово только о 

дѣйствительно-неизмѣримыхъ величинахъ; ьрагіозих а1! о мѣстѣ= 

пространный, Ъ) о времени = продолжительный, у Цицерона и 

Цезаря не встрѣчается; Ыив а) широкій. Ы пространный, об¬ 

ширный; ѵазШв. ужасающій по величинѣ (страшно великій;. 

тяжелый, дикій; сарах, отъ сареге, пространный, простор¬ 

ный, т. е. имѣющій довольно пространства для того, что¬ 

бы вмѣстить многое, Ь) въ переносномъ смыслѣ = воспріим¬ 

чивый. впечатлительный, доступный чему-нибу Цезаря 

не встрѣчается, а у Цицерона встрѣчается только въ пере¬ 

носномъ значеніи. СпшЛіЬив захіз Оаііі піцгиш ргаесіихе- 

гаиѣ Саез. В. 6, 7, 46. ОпииНз ресипіа. ѲгапЛе рошінэ аигі 

йгуеиіЦие. Стгашііз паѣи, ус ап Лк риег. (}ш Ьувіаш зесришіиг, 

саиввіііісиіп (ціетіат я^ииптг нов Шшв диігіет атріит 

аЦие дгатіет, веіі еіе.шшіеш іашеп. Сіе. Ог. 9. щадит а§еге 

Тііаіз ^гаііав пи!іі? Он. Іпуеніез. Тег. Еіш. 3, 1, 1. Атріи 

ііотив (іегіесогі яаере і'іі ііоюіпо. зі евѣ іп еа хоійшіо. Сіе. 

ОЯТ. 1, 39 Г. 8сіріо (сенаторъ), ѵіг атрікзітт. Ѵайа еі іш- 

ппшіз Ьеіиа, Сіе. Ьаіит таге. 4аш інт иррагеЬаг Мавіиш 

зат Іаітз ге<пшш «риІенііиядие, диат грииі ассерізяеі, інсѣь. 

24* 
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гит. Глѵ, 24, 49. Рарігіив Сигвог ѵіпі сіЬідие сараегзвтт 
ЛіЙ (имѣлъ просторный желудокъ). Ьіѵ. 9, 16. Апгея сарасез. 
Но часто употребляемое начинающими іпдепішп парах надобно 
замѣнять словами: іпреиіінп воііегв, асге, ргаевіапв. 

324. Рагѵт, ехіднт, ривіііив, тіпиіѵ.в. Рагѵпв, вмѣстѣ сі 
рагит, рагсия, рагсеге, отъ одного корня раг. къ которому 
относится, какъ агѵиш къ аг, малый, небольшой, нротнвопол, 

шартшв. Ехщит, отъ ехіро, какъ сотірішй и сонМтінз отъ 
сопіінро и соШіпео, противопол. къ ргашііз и атріив, въ 
маленькихъ размѣрахъ, съ маленькими претензіями, мелкій, 
неважный, маловажный. РивШиз, уменьшительное отъ рпви8= 

риег, миніатюрный, крошечный, малорослый, карликъ, кара¬ 
пузикъ, Ь) метаф. — мелкій, ничтожный, низкій; пппиГив, 

собств. уменьшенный, но потомъ, въ смыслѣ прилагательнаго = 

небольшой, мелкій, Ь) метаф.=плохой, ничтожный. Арщ] 

Баіашіпа рапо пишего тахіта сіаязів еві сіеѵісіа. Хер. 

ТІіеш, 5. Аіі8і 8Йиі АіЬепіепвев абѵегвив Ьагѣагов ехідіт 
сорііз (Іішісаге. 1(1. Мііі. 4. РивШкз Іевіів ргосевбй, яе(1 ве(1е- 

Ьаі ркк'Х Ь. Аигііех Ьгеѵіог ''карликъ еще меньше], (цвті 

Іевііз. Сіе. Ог. 2, 60. Наішіпнш іп Сшпапо диаві ривіІТат 
Еотат /Римъ въ миніатюрѣ) И. АН. 5, 2. Мугшесніез орш- 

сиіогит тіпиіогтп іаЬгісаіог іші. Сіе. А сад. 2, 38. Аіііті 

ри$Ші екі еіс. Сіе.; здѣсь можно бы было сказать и пйшііі 
апіші, чтб не такъ унизительно, какъ ривШив, но унизительнѣе, 

чѣмъ аіщивіив. 

325. Рошіт, угапіав, пиіт, тотепіит, Щ)'ісаХІав, опив, 

вегириіив, тоіев съ поФедящими къ нимъ по значенію прилага¬ 

тельными съ прибавкой Іеѵів и (асііів. Оішв зн. грузъ, или ноша, 
которою нагрузили, навьючили людей, животныхъ, повозки, для 

того ли, чтобы доставить ее изъ одного мѣста въ другое, или 

вообще для того, чтобы носить, и Ъ) подати, государственные или 
городскіе долги, с) все, чтб для человѣка физически или нрав¬ 

ственно тяжело. Рошіик зн. абсолютный вгьсъ, какъ онъ опре¬ 

дѣляется или опредѣленъ на вѣсахъ, 2) какой-ниб. предметъ 
по атому вѣсу, 3} метафорически, нравственный вѣсъ какого- 
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ннб. предмета изъ области духа V. ішш5. отъ тете, ѵгйгіч, 
движеніе гири вѣсовъ, тяжести какого-виб. предмета вами, 

метафорически ие употребляется-, шотепШт отъ віоѵеге, 1) то, 
что гирѣ даетъ походъ, перевѣсъ, и метафорически 2) то, то 
въ попыткахъ, предпріятіяхъ, состояніяхъ, положеніяхъ и отно¬ 

шеніяхъ (условіяхъ), когда возможенъ двоякій (худой или хоро¬ 

шій, въ ту или другую сторону) исходъ, результатъ, даетъ пере¬ 

вѣсъ. т. е. приноситъ рѣшеніе или производитъ вліяніе рѣ¬ 

шающее ®). (тгаѵііай зи тяжесть, тяжелеешь, т. е. вѣсъ 
относительный, тяготѣніе, которое предметъ обнаруживаетъ 
на другіе предметы, и 2) метафорически въ смыслѣ патологи¬ 

ческомъ а) нездоровость. вапр. соеіі (климата) и Ьі болѣзненное 
состояніе, нездоровье, напр. согрогів, сарііів "), 3) нравствен¬ 

ный вѣсь характера, поступковъ или рѣчей какого-нпб. лица, 

ѣ) серьезность пріемовъ, съ которою какое-ниб. лицо говоритъ 
пли дѣйствуетъ. Ыоіез ваз. чрезмѣрная величина и трудность, 
представляемыя предметомъ тому, кому приходится съ нимъ 
имѣть дѣло; (Нііісиііак трудность, представляемая предметомъ 
тому, кто съ нимъ долженъ имѣть дѣло, и 2) трудное поло¬ 

женіе. въ которомъ кто-виб. находится, все равно, величина ли 
какого-нпб. предмета имѣется въ виду, или какія-ниб. другія 

‘У л Привезены большіе грузы хлѣба" озв. ие трудность нагрузки п тяжесть 
перевозки, а то. что много хлѣба иривозптси, вожалѵВ = многія тысячи цент¬ 

неровъ; поэтому не: лпаепа поста. по піагпа роийега ігишепіі ітрогѣаиіиг. 

Потокъ и »се, что есть оииа, можетъ быть вредметомъ абсолютнаго 'большаго 
дли малаго) вѣса; ,поэтому ропйіь лонгетъ стоять вездѣ ял. оаиз, только* *не 
въ смыслѣ дачи, долга. 

*) Надобно замѣтить выраженіи сі этлѵъ словомъ, часто употребляемымъ 
неправильно, швднь, рагѵо... іпошешо шве ай аНцшй, гоа^иині... іпоіпепШш 
ай вііуиій ЬаЪеге или ай'егге =внѣть въ чемъ-виб. вліяніе рѣшительное; Ьос, 

ІГий, аІі'|ііій .. тотеціі Гасеге, ні— = въ такой степени быть важпу для 
того, чтобы—; далѣе, гласит», ратин... гаоиіепіит ш обстоятельство сь рѣ¬ 

шающимъ вліяніемъ, иаяр. рвгѵь тошепііз та^иае гез ііиін. Сае$. В. 

Я, Са. Ло вмѣсто ша^иі, іиахіші... шошеисі саде, сели не лотамъ сказать: что- 

иво. имѣетъ вліяніе, рѣшающее дѣло окопчательво, лучше говорить: ішщшіш, 

іпахітпт... езг. 
*) Какъ и мы говоримъ: „тяжесть воздуха, тѣла, тяжесть и ли тягость въ 

головѣ1' и т. в. 
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стороны. 8сгцр«іне, уменьшительное отъ ъспгриь, тотъ ила 
другой, который въ умѣ возбуждаетъ мнительность, безпокой¬ 
ство.—Прилагательныя, сродныя съ этими существительными: 
ОшіБіив нагруженный, навьюченный, обремененный; оиегагшн 
назначенный для возки, перевозки какихъ-ниб. овега, и Ь) для 
этого навьюченный, нагруженный, обремененный какими - 
ниб. оиега: опекать получившій, принявшій на себя тя¬ 
жесть, много чего-ниб.: ронйеговив имѣющій много вѣса, 
большой вѣсъ; ргаѵіь тяжелый, 2) нездоровый, вредный, Ь ) не¬ 
здоровый (больной),*вѣскій, важный, серьезный; шоіеьіиа 
тягостный, утомительный, затруднительный, трудный, отсюда 
шоіейі.ч состояніе, при которомъ кто-ниб. чувствуетъ себя 
утомленнымъ, усталымъ, утружденнымъ, обремененнымъ; <Іійі- 
СІІІ8 съ кѣмъ трудно имѣть дѣло, кого ши что трудно по¬ 
нять, выполнить, оыг/Ейг,с. ІпсгерііаЬапі ѵосіЬиь, сщЛпшшш 
шапіЬив аиі ерііііиь ѵігіЬив Іютіпез іаыіиіае ьіаіигае ѣаіііі. 
опегіз іштіт т тигоз веке соііосаге роззе сітіійегепі. Саез. 
В. О. 2, ВО, гдѣ можно бы было сказать и рожЬ-пз. Паѵек 
а<1 тега еі асі іпиШішІшеш іитеніогиш Іганкрогіаийат раиііо- 
Іаііогез егапі. ІЬісІ. 5, 1. Ніз ІетропЬиа Ію с питіеірішп та- 

хітІ8 опегіЬив ргеььиш. Сіе. ІЛѵ. 13, 7. Йепесіиз ріегшще 
яепіЬив 8Іе езі ойіова, иі опив &е Аеіпа щ'аѵіиз йіениі визгі- 
пеге. И. 8еп. 2. Ма§т ропЛегіз заха. Саек. В. (і. 7, 22. 

1п Штат Гепшіиг отпіа кио пиіи ропйега. Сіе. Пер. б, 
17. Ѵігі Ьопі _)ийісепі: ні еьі шахшіі тотепіі еі ротіегіз. 

1(1. Ѵаі. 4. Отшит тііепііагит утѵгіаіе, ошніит ѵегЬо- 

гит ропйтЪт езі ціешішп. Ісі. Ог. 2, 17. Теггепа еі 1ш- 

ті(1а іп шейіиш Іосит тиийі дгиѵйиіе і’египіиг еі рюпйеге. 
1(1. Тиьс. 1, 17. Поп Іасііе Ьапс тоіет шаіі а сегѵісііив 
ѵезігів йериИзвеш. 1(1. Саі. 3, 7. Вотезіісагига йоііісіішіііщш 
отпей асиІеоБ еі зегириіоз осецІІаЬо. Ы. АП. 1, 18. Наіео 
тоіезігат, <ршй Поіайеііа арий Саезагеш еві. Ісі. Іііѵ. 16, 12. 
Пііііі сопьіііиі роіезі, суиосі поп іпеиггаі іи тацпаш аіщиаш 
(ІіШсиІіаіет. Ій. І)іѵ. 4, 2. 

2. Орр. къ цгаѵій есть вообще Іеѵіз— 1) мелкій, ничтожный 
по абсолютному иди относительному вѣсу, 2) мелкій, ничтожный 
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по достоинствамъ, важности, Ь) особ, ничтожный со стороны щ>ь- 

і. т ости х ар актера, поэтому часто — легкомысленный, бесхарак¬ 

терный, шаткій, безъ убѣжденій, безъ толку. Гасіііз есть вообще 
орр. къ іІШісіІін и 1) съ чѣмъ легко имѣть дѣло, чтб легко 

понять, выполнить, 2) особ, мттіо характера. Имена суще¬ 

ствительныя: 1еѵіЬа8 и і'асі)іЬак во всѣхъ отношеніяхъ соотвѣт¬ 

ствуютъ прилагательнымъ. 

326. Ассісііі, іпсісШ, сопІіпдИ, оЫіпдіі, оЪѵепіі, еѵепіі, /И. 

АссмШ, случается, приходится,—говорится о такихъ событіяхъ, 

приключеніяхъ и т. п., которыя являются вдругъ и неожиданно, 

особ, часто о событіяхъ непріятныхъ, такъ какъ къ такимъ 

событіямъ обыкновенно всякій готовится всего рѣже; іпсісііі, 

какой-ниб. предметъ встрѣчается, является, одинаково съ ассі¬ 

сііі выражаетъ понятіе внезапности и неожиданности, но при¬ 

даетъ ту черту, что какой-ниб. случай является перерывомъ въ 

промежуткѣ среди ожиданваго хода дѣла; еѵепіі, выходатъ, 

1)) приключается, сбывается,—если то, что сбывается или слу¬ 

чается, должно произойти или происходитъ, какъ слѣдствіе или 

плодъ предъидущихъ состояній, условій и пр.,-все равно, ожи¬ 

даюсь ли оно, или нѣтъ; соміпщіі, случается, приходится, 

удается кому-нпб., говорится о такомъ обстоятельствѣ въ ко¬ 

торомъ видятъ или надобно видѣть слѣдствіе удачи ши не¬ 

удачи, но всего чаще о послѣдствіяхъ счастливыхъ; оМііщеге я 

оЬѵепіге, выходитъ по чьему-ниб. желанію, но и Ь) стам, 

виться на пути, встрѣчаться, елѣд. о случаяхъ счастливыхъ и 

несчастныхъ, собств. только=доставит ъся на долю по жре¬ 

бію. Ріі съ обстоятельственнымъ опредѣленіемъ = бываетъ, слу¬ 

чается, выдается, безъ всякаго особеннаго оттѣнка. Ггішщиаш 

сіанзів ехігеі, ассЫіі, иі ина по сіе опшез Негтае Дерсегеп- 

іиг. Мер. Аіс. 3. Отта ІіЬі ашсіепті ртштпа. Сіе. Г)іѵ. 3 

1. Таніиз іеітог іпсМіі ехегсііиі, иI раепе отпев зщиа геііи- 

<;иегеп1. Спев. Б. С. 3, 13. Оиогі шиііі ѵоіиегииі, ТЬгаяуЬиІо 

сопіідіі, иі раігіага іи ІіЬегІаІет ѵішіісагеі, Мер. Тііш. 1. 

ТшіеЬаш, не еѵепігепі, сщие ассісіегипі (для другихъ неожи¬ 

данное1. Сіе. І)іѵ. 6, 21. ТіЫ ;щшша ргоѵіпсіа шіе оЫідіі. 
Ій. Ѵаі. 5. Іп зогііііоие ргоѵіпсіагиш, диае сищие аріа еявеі, 
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о'тпіі. |(і. р|ц7. 3, 10. 8і ^ѵН оЫіуегЫ, яецио ягппю рагаіо- 
цие тѵгіаг. Іб.'Саі. 4, 2. Мид ІіЬі ех яепіетіііа оЫтт 
І&еіог. Тиг Иеиѵі. 4, 3, 5. 

327. ІлЬог, аегитт, орет, орт, ішітігіа, (шіЛиііж. 
еІиШаз, Міртііа,, асгигаііо, аіѵШит, сига, аііепііо, сопіепііо 
ст> относящимися сюда именами прилаіателънымѵ и ітріуег. 

І.аітог зн. напряженіе, трудъ, Ь) трудная напряженная работа, 
предпріятіе, тягость нужда, бѣдствіе, но никогда=работа въ 
смыслѣ объективномъ, т.-е. въ смыслѣ того, чтб должно быте, 

сдѣлано работой или ея продукта: ото будетъ орш5, съ гЬВДІ 
только исключеніемъ, что литературные труды надобно оерѳ^ 

водить ПЬгі. ясгіріп. Въ значеніи слова 1аЬог=тягость, бѣд¬ 

ствіе, употребляется еще слово стариннаго языка, у Цицерона» 

встрѣчающееся только рѣдко, сродное съ пеідег, аегшпна. О ре-Ій 
га зн ремесленная, механическая. Ь) всякая дѣятелъностьЖ 
которая употребляется на какое-ниб. лицо или на какѵю-ниб. 

вещь; Ыияігія живость въ пониманіи и выполненіи, особ, сш- 

рателътмъ, трудолюбіе; отсюда: сіе—, ех ішіиьігіа нарочно, 

обдуманно, не случайно, яг по увлеченію, аеысіиііая старатель¬ 

ность и неустанность, терпѣливость въ занятіи, предпріятіи; 

зейніііаз неусыпная, чрезвычайная старательность. Ъ) надоѣда¬ 

ющая. пустая хлопотливость; (Ііііцепііл аккуратность и забот¬ 

ливость. старательное занятіе тѣмъ или другимъ дѣломъ (гем; 

ассигаііо. очень рѣдко употребляемое слово, заботливая акку¬ 

ратность. пунктуальность; ьішЗіиш ревность, горячность, съ ко¬ 

торою душа предается какой ниб. извѣстной дѣятельности, за¬ 

нятію, профессіи, старательность п терпѣніе, съ которыми она 
работает!,, трудится надъ своимъ дѣломъ: сига забота, обра¬ 

щенная на какой-нвб. предметъ, старательность, съ которою 
имъ занимаются; аііепііо напряженное вниманіе къ чему-ниб., 

но чаще это выражается оборотами: аііітіш аМеніиз, апітйш 
аИежІеге асі аіісріігі, аііеініеге аіірині; соніенііо напряженіе 
силъ тѣлесныхъ или душевныхъ, съ какимъ что-нпб. ылюл- щ 
няется или отстапваетсн вопреки препятствіямъ пли сопротив¬ 

ленію.—Изъ относящихся сюда именъ прилагательныхъ слова: 

Ыюпокив, ореговшз. ішіикігіиз, азвіііииз, яесіиіив, зішііовив 
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пе нуждаются въ объясненіи изъ прочихъ словъ (Нііцепя тща¬ 

тельный. старательный и аккуратный. Ъ I с. "еиіі.—въ наблю¬ 

деніи надъ дѣломъ, занятіи имъ. о лицахъ и вещахъ, между 
тѣмъ какъ асспгаіия, тщательный и аккуратный (собств. тща¬ 

тельно и аккуратно сдѣланный і. никогда ве употребляется о. 

род. надеженъ н никогда не говорится о лицахъ; сигіозиз, въ 
вначеніи зішііояиз употр. рѣдко, зн. пытлѵѳык. .мбопытнш, 

аМепіиз напряженный умомъ, внимательный, въ частности въ. 

сохраненіи состоянія, имущества, почти--рагсик: сопіепіиз, отъ 
сопіепйеге '). съ напряженіемъ силъ тѣлесныхъ и душевныхъ; 

ітріцег неутомимый бодрый, неусыпный і неутомимо-дѣятель¬ 

ный). Отпет ѵіЬіе виае сигзит іп ІаЪоге согрогіз аіцпо іи 
апіілі сопіепіісте соіііесіТ. Сіе. Саеі. 17. Но можно говорить 
и ІаЬог апіші и сотлепію согрогіз, либо то и другое безъ 
опредѣлительнаго род. падежа. Аегитпа езі аепгіішіо ІаЬогіоза. 

И. Тгшс. 4, 8. Соііеціз регтізіі, иі зиа орет іасіит еззе 
еопіенсіегеиі, и! 1е<;і поп оЬеііігепі. Хер. Ерат. 8. Орепті 
ііаге, ор. паѵаге аіісиі геі, аіісиі. Орегае ргеііит езі, ор. 

ргеЕ Счеегс. Орт Піигтші, гизысит. Оррісіит еі паіига Іосі 
еі ореге піишіига. Когда Барронъ у Цицерона А саг!. 1, ], 

говоритъ: НаЪео шакішві орт іп шапіЬиз, то онъ имѣетъ въ 
виду не книгу (ѵоішпем) большую, а много работы. М.нспа т- 

йиаігіа ііеіішп аррагаѵіѣ Кер. Ацез. 3. Меззаіа т&ШИаіе 
регГесіІ, иі Еозсіі тііа зеиГепіііз ушПсиш регшіПегеШг. Сіе. 
Ашег. 51 ЕиІІа яеіІиШиШп шаіі роёгае аі^ио ргаешю (іі»иаш 
(ІихіС Ііі. АгсЬ. 10. Безібегагі соерга езі Ерашшошіае Аііідеп- 

ііа. Кер. Ераш. 7. 

Лршиьч. Надобно замѣтить однородное съ упомянутымъ оре- 

гат сіаге еще еіаішгаге іп ге. ѵегзагі іп ге. но оссираіиш 
еззе іи ге сильнѣе: гакъ быть заняту какиыъ-ниб. дѣломъ, что 
для другаго дѣла нѣтъ н мѣста. 

*) Слѣд, ые вадобно смѣшивать сь соніеітн огъ соцііпео- Шь прочадъ 
слонъ ориз въ связи сь ііксѵ, какъ і*то послѣднее встрЬчается а въ Гохери- 

ьоыъ аріу/лгвеѵ, ор**га съ тѣ*п> ае словомъ, авзіііииз съ аевЫеге, какъ соасі- 

ішіь съ соиіілеге, яеііиіиз съ аесіеге, откуда п зеііе*. потому что трудно объ¬ 

яснять изъ ае ііоіо или зе (Іоіоге, Сига въ связи съ «ьра, какъ сагсег съ 

иоцаѵ или прупѵ9 агеегѳ, саеіегі съ аг«ро< » «і ігеьы. 



328, Ргдег, ведпгз, іпегз, ііееее, АезіАіозив, ідпаѵгщ $осощ 
Іепіиз, ІагАгщ оЬшив съ относягцимися къ этимъ словамъ име¬ 

нами существительными. Рірег вяз. тотъ, кто или то, чтЬ 
только медленно я съ трудомъ поднимается, двигается съ мѣ¬ 

ста и поэтому только съ неудовольствіемъ принимается за ка- 

кое-нйб. занятіе иг. н., лѣнивый, неповоротливый '•)» 8 ерш к 

кто пли что хотя и двигается съ мѣста, но потомъ продолжа¬ 

етъ движеніе только медленно, неповоротливый, вялый, нера¬ 

дивый. Іпегя -') лицо или вещь, у которыхъ не клеится движе¬ 

ніе, и і)і вообще нѣтъ дѣятельности производительной, пло¬ 

дотворной,—лѣнивый, вялый, бездѣйственный. Рене® 4). кото¬ 

рое у Цицерона не встрѣчается, и (ІезкІіоБиБ 5), собств, кто 

любитъ сидѣть въ бездѣйствіи, не .тбитъ оживляться и не да¬ 

етъ выводить себя изъ празднаго покоя, а поэтому холодный, 

бездѣйственный, неповоротливый, преданный праздности, но 

2) и дѣло, произведенное лицомъ съ такими свойствами, свя¬ 

занное съ такимъ лицомъ, поднятое такимъ лицомъ. Оііоьиз’ 

напротивъ, есть тотъ, кто или то, что свободно отъ обязатель¬ 

ныхъ занятій, именно, отъ служебныхъ или вообще отъ обще¬ 

ственныхъ, и 1і) кто предался занятіямъ научнымъ, такъ какъ 

эти послѣднія у римскихъ государственныхъ людей, въ высшей 

степени дѣловыхъ, считались праздностью. Ірпаѵиз лицо, 

у котораго нѣтъ горячности или мужества подвергаться труд¬ 

ностямъ пли опасностямъ, поэтому вялый, малодушный, и Ь) 

дѣло, въ которомъ видѣнъ такой характеръ. Зосогб 7) тотъ, 

кто характера апатичнаго, и поэтому все, что передъ нимъ 

происходитъ, пропускаетъ мимо себя съ равнодушнымъ, без- 

‘) Гі$гег, ріцеЦ рінр'шв, ясііѵ, гг«-/і.'с всѣ оті, одного корня ра§ — быть 
мирнымъ, тучнымъ,—значеніе, которое сохранилось въ ріпуиів, а иъ рі^ег и 
въ рі«еі удержалось только понятіе неповоротливости, неохоты и т. и., про¬ 

исшедшее изъ понятія тучности. 

:) Едва ли србдио съ или ’іх'Лі. 
*) Отъ іп и агБ, слѣд, сродно съ рі&іѵ. 

*) Отъ (іевіііеге, хагЬчиДаі. 
'“) Отъ (Іевііііа. 

О Отъ ёьаѵцв, какъ ір'поесо отъ ь'иобсо, нобсо. 
!) Образовалось изъ Бе, т. е. віие согііе. 



думнымъ пренебреженіемъ и безучастіемъ, и Ы въ чемъ ви¬ 
дѣнъ такой характеръ, вялый, мертвый, спящій бухомъ, сла¬ 
боумный. Так. обр. основаніемъ всѣхъ означенныхъ характе¬ 

ровъ есть свойство Іаічіив, названіе такого лица, вещи, душев¬ 

наго либо тѣлеснаго качества, которое выказываетъ больше 
медленности въ своемъ движеніи или дѣятельности, чѣмъ бы 
слѣдовало, медленный, мѣшкотный, поздній, Ь) вялый смысломъ, 

тупой, тупоумный. Но Іепіиз ‘) наз. тотъ, кто или то, чтѣ 
побеги ается впередъ медленно, правильно, обдуманно, но часто 
значитъ и іаічіиз, если надобно вмѣсто іаітіів выразиться по¬ 

мягче, но изъ связи рѣчи видѣнъ именно этотъ смыслъ 2). На 
основаніи сказаннаго легко опредѣлить значеніе именъ суще¬ 

ствительныхъ: ріптіііа, зегрііііез, сіезісііа, оГішп ), іраѵіа, 

інвгімц восопііа, іаггііш, ІепГіЫо; только ІепМисіо у Цице¬ 

рона говорится въ худую сторону. Ноіі рціаге рідгіііа те і'а- 

сеге, (цнні теп таші поп всгіЬат. Сіе. АТС 16, 15. М Шіе- 

гав вегіЬеисІаз вит ріуеггіптз. 14 Біѵ. 8, 1. Циозйат Іашіаі 
Ротреіиз еГ сопі’ігпті, ееупшез сазііцаі аЦие інгіШ. Саез. 

Б. С. 1,8. Наес ѵіііа поп зипі шіесіиііз, зегі іпегігз, іупаѵае, 

®>шпісиІ08ие эшвеіиЫа Сіе, 8еп. 11. ІПі, ([ці ргоріег Аезі- 

Мат іи оііо ѵіѵчші, ѣатеіі іи зиа іигрі іпегііа саріипі ѵоіир- 

Шеии 14 Ацг. 2, 37. Йебешиз Ашіез ііопіі тиііегиш гііи 
ши г поз акегсаЩез. ілѵ. 3, 68. Сатрашші аггодаигіаш аЦие 
(егоеіаш инуогня ішзігі а<1 іпеіігззітт еі ііезкііозіззтит оіі- 
шп реггіихегипС Сіе. А$т. 2, 37. Щ зосопігае іе аЦие Іупа- 

ѵіае ІгасІМегіз, псчіиіссіиат (Іеоз ітріогез. 8а11. Саі. 52. СіаЬ- 

гіітеш Ычіе іывіііиіит зосогз ірзіив паіига іапіаѵегаі. Сіе. 

ВгиС 68. Тапіиз азеііиз, ІагМт ііщеиіиіи, Іапіиз ті іиііі- 
еатіиш. ТипШаз иаѵіиіи, іп^еші. Ілпіиз азіііиз, іпсезт 

329. Оііит, рах, сіезісііа, /егіае, уизійіит, сііез пеіазіі, сііез 
(евШ (Иішп наз. такое состояніе, въ которомъ не обязательна 

') По і|юрмѣ причастіе оть глагола, ьореиь котораго сохранила: г:. 

в въ происшедшемъ отъ этого иоелѣдилго Іеиіге. 
О Сл. § 357. 

■') Сл. § 320. 



■тканая внѣшняя дѣятельность, слѣд. 1) въ отношеніи къ го¬ 

сударству, такое состояніе, при которомъ его правительствен¬ 

ные органы могутъ заниматься только внутренними дѣлами, а 
частныя лица только своими оборотами и интересами, мирное 
положеніе, и 2) въ отношеніи къ частнымъ ликамъ, такое со¬ 

стояніе, въ которомъ лицо свободно отъ дѣлъ государственныхъ 
или Ь) вообще отъ занятій, требующихъ постоянной, продол¬ 

жительной и обязательной дѣятельности, досугъ, свобода отъ 
дѣлъ. Тогда какъ о (лот есть состояніе мирное, покой отъ вой¬ 

ны, рах, отъ одного корня съ раеізп. раіщеге, наз. установ¬ 

ленное договоромъ положеніе вещей, въ продолженіе котораго 
не должно быть войны. Кегіае ') наз. дни, на которые, обык¬ 

новенно для праздника, останавливались веѣ текущія государ¬ 

ственныя и общественныя дѣла, торжественные, праздничные 
дни, праздники. Ліев і'езй *) ваз. собственно такъ называемые 
праздничные дни, въ которые естественно точно такъ же оста- 

вакташись всѣ дѣла. Лпбййшп ѵ) время, въ которое останав¬ 

ливались всѣ судебныя дѣла и все, чтб съ ними было свя- 

•аво; особенно это бывало сІіеЬиз аіхіз и когда государство 
было въ особенно-близкой опасности. 1 >іез пеСазіі 4) наз. всѣ 

тахіе дни, напр. всѣ іезй, аігі, въ которые останавливались 
всѣ судебныя, п вообще веѣ оффиціальныя дѣла. Слѣд. всѣ 
і'евй іііез будутъ і'епае, и впродолженіи ихъ бываетъ різгкіит, 

точно такъ же какъ они вмѣстѣ и неіаяй, но не наоборотъ: 

именно, іизііііиш спеціально говорится только тогда, когда 
остановка судопроизводства была назначена (іпсіісіит егаі) 

особеннымъ повелѣніеыъ сената. Кгаі іп оррніо ішдійішіо іи- 

«оісш ЬеШ іііиіипіііаіе оііі. Саез. В. С. 2, ЗС. Объ пйиш 
тѣхъ, которые оставляли государственную дѣятельность и пре¬ 

давались потомъ занятію науками и подавали научныя мнѣнія 

') и '] Кетіае и іеаіі всегда считались сродными. О корнѣ и значеніи ихъ 
сл. прекрасное разсужденіе у Ііарсыт, Іш1. Веііг. стр. 195 слѣд. 

’) Изъ щтОищп, отъ див и віѳіеге. 
') Отъ ие и Тагі, потому что въ эти дни претору пе позволено было произ¬ 

носить слова: Во, І)ісо, Аййісо—см. Древвости, - а слѣд. л заниматься судо¬ 
производствомъ. 
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(йе ]иге геврошіеге), сл. Сіе. Ог. 1,1 и 3, 15. 

рег аімрюѣ йіез вегѵаіиш, и: Аѵеіѣепйіз ІеггогіЬиз іп ігісіиші) 
і'егіае іініісіае. Ііѵ. 3, 5. Іп йіез <рші сіеошп {евіі ас зоіеп- 

пев сеІсЪгаІі випі. Сіе. Ріа. 22. 

330. Ѵідіі, ѵідііапз, ехзотгт. іпвопит. спвіов, ѵідіііае, ехеи- 

Ыае, сизіоАіа. ѴшіІ, сродное съ тѵасЬ, ѵі§еге, ѵіеог и ѵщііам, 

бдящій, неспящій, наз. тотъ, кто по тѣмъ или другимъ при¬ 

чинамъ старается не спать: іпзотппіз безсонный, безъ сна, кто 
по тѣмъ или другимъ причинамъ не можетъ спать (сареге зот- 

гшт ион роіеві); ехзотпіз безсонный, бдительный, кто не чув¬ 

ствуетъ нужды спать. Поэтому ѵіціі, въ смыслѣ имени суще¬ 

ствительнаго, зн. часовой, сторожъ, т. е. такой человѣкъ, ко¬ 

торый не спитъ, между тѣмъ какъ прочіе спятъ,—и так. обр. 

ѵцпі посіигпш ночной часовой, сторожъ; но сизіов, сродное 
съ сига, охранитель, стражъ, наз. тотъ, кому поручено охра¬ 

неніе чего-ниб. или присмотръ за чѣмъ-ниб. Сообразно съ этимъ 

ѵіріііа, зн. 1) неспанье, несмыканіе глазъ ночью, безсонные 
часы ночи, 2) одинъ изъ четырехъ ночныхъ караульный ча¬ 

совъ, на которые Рнмляне дѣлили ночь, часы, 3) стоящіе въ ка¬ 

раулѣ, на часахъ часовые, караулъ; ѵцаіанйа бдительность, 

неусыпность, внимательность; ехсиЬіае, отъ ехсиЬаге, стоянье 

на часахъ, въ караулѣ,—все равно, ночью, или днемъ, особ, 

внѣ лагеря, Ь) караулъ (часовые), стоящій на стражѣ і особ, 

внѣ лагеря); сизіойіа, сторожа, стража, охраненіе, надзоръ, 

Ь) заключеніе въ качествѣ арестанта, арестъ, состояніе пода, 

арестомъ, подъ карауломъ, 2) мѣсто, гдѣ кто-ниб. а) стоитъ 
вт. караулѣ, постъ, или Ь) состоитъ, находится подъ карауломъ, 

подъ арестомъ, тюрьма. Ѵіі/ііез еуиз Іосі. диа Меііегаі авсеп- 

ііепв Ьовіів, сііаЙ винѣ Ілѵ. 5, 47. Ѵіуііез сапез. Ног. 0(1. 8, 

16, 2. Ігші<1а8 посіез пои $іпе гаиііів ітотпів Іасгігаі® а^іі. 
ІЬііІ. С, 6. УевІіЬиІиш ехвотгш посіез зегѵаі «ііезчие, Ѵіг». 

Аеп. 5, 556. Рашіаіез ^аяае сизіоз гееіпе апіісиз Юаіаіш 
егаі. Nер. І)аі. 5. 

331. Логтіге, ііогтііиге, воріге, зіегіш, зотпиз, зоттт 
сареге, ворог. 8опшш> ') сонъ, безъ посторонняго смысла, а 

') Зошоив в ворог отъ одного корня съ «яте. 



спать (безъ добавочнаго смысла) полат. гіоппіге *), но 8ош 
ниш сареге=засылать. Лопшіаге, хотѣть спать, дремать, бытг 
соннымъ. 2) метаф. = быть не съ ясной головой, быть небреж¬ 

нымъ, невнимательнымъ, борот безпамятство, одурь, Ь) оду¬ 

ряющій, оцѣпеняющій, крѣпкій, глубокій сонъ, и с) усыпи¬ 

тельное, сонное питье, снотворный напитокъ. Отсюда яоріге 
приводить въ безпамятство, наводить одурь, одурять, іі) приво¬ 

дить въ одуряющій, крѣпкій, глубокій сонъ, наводить такой 
совъ, усыплять, с) метаф. = уснокоивать, усыплять, утпгоать, 

уеыплять навѣки, убивать. ВЬегІего храпѣть. Ровйіошаз сепвеі 
ііеок сит (ІогтітііЪѵз соНогріі. (’іс. Оіѵ. 1, 30. КоеШ атЬп- 

ІаЬаі іи риЫісо Тііетівіосіев, дікні вотпит сареге ион розееі. 
И. Тшс. 4, 19. Ворог согаріесіііиг агіця. Ѵігц. Аеи. 2, 252. 

Ііпрасііів захо ворііив сзѣ. Ілѵ. Ь, 6. Апішпв ворііо еогроге 
ѵіргііаѣ. Сіе. Іііѵін. 1, 51, Ворііа ѵігШв. Сіе Саеі. 17. 

332. Раіідаге, резвив, кзш. Іапдтге, іащіипіт, (Іфііідаіт, 

(Іс/езнт. I- аіщяге, ;) утомлять, значитъ приставать къ кому- 

ниб. усиленно, настойчиво, неотвязчиво, (съ просьбами, сле¬ 

зами. требованіями), мучитъ, нанр. пытками и т. п. до тѣхъ 
поръ, пока тотъ не лишится терпѣнія или силъ работать надъ 

чѣыъ-впб. или терпѣть что-ниб. Отсюда і'аііцаіив будетъ тотъ, 

кто утомленъ, измученъ означеннымъ манеромъ, кто утомился, 

изнурился; но іеззіщ, отъ того же корня съ перемѣною глас¬ 

ной, есть тотъ, кто отъ понужденій, болѣзни, старости и т. и 
потерялъ силы, изнуренный, разслабленный, Орнхлый и т. п. 

Въ (Іеіаіщайш и ііеіевзив это понятіе усиливается, и слѣд, 

пожалуй, — совсѣмъ, совершенно, рѣшительно изнуренный, 

измученный. Ьтвбцк не встрѣчающееся у Цицерона и Це¬ 

заря, хотя у обоихъ есть Іазшішіо, ризстроснный, разбитый, 

утомленный, усталый, обезсилѣвшій. Ьагщиеге Ч, по какимъ- 

‘) Одного корня съ 6ярЪх-лл. См. Еурціуса I, стр. 64 и стр. НИ). у 
’) Какъ бы і.іуя і'і.іаѵ, какъ гокоритъ Гомеръ, образовалось иаъ і'аі въ аЙ'а- 

гіт т. е. аЛ і'аііга и ацеіе. 

V и 4) І.Е85П8 огті. причастіе отъ вышедшаго ичэь употребленія Іаееге =; 

уяміѵ, добшиічаак форма къ Інхиа т. е. Іасвиа, какъ аабіа къ ахк, и аратомъ 
Іахиа ян. слабый, нетвердый, шаткій, распущенный, іаевиз — усталый- Отъ того 
:ьт корпя происходитъ Іящпіеге. 
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ниб. случайнымъ причинамъ либо отъ природы по чему-апб 
быть бездѣйственнымъ, вялымъ, неспособнымъ, несклонтт къ 
труду и усилію: отсюда Іапішігкія неспособный, несклонный 
къ усилію. ѴегЪегіІпіз. Югтепііз, ірі /аНуаіі риае (ііснііі, еа 
ѵігіеіпг ѵегіѣаз ірза сіісеге. Сіе. Тор. 20. Ьаітогит ігіагіі 
ршпіа аѣгоеі зеіпеі іряі Са1:іцаѵегатір. Ідѵ. 8.10. Еешз ІаЬоге 
нс ргщпашіо тіІіІіЬпз риіез <Ма езі. Ілѵ. 21, Ю. Еотаін 
іііпеге аѣеріе орете сазігототп еі ргоеііо {ет Ітщие еті. 
8а11. Ли". 53. ЬппгцпАа непесіиз. Сіе. 8еп. 2В. 

383. Оиіе8, ігащтШіаз, гедиіев, съ примттелъными тот 
же корня и «с—, соп—, щиіевсеге. (фііез, сродное съ хёо,-, 

хеіиаі, собств. неподвижное лежанье ва мѣстѣ, а потомъ наруж¬ 

ный покой, въ отличіе отъ хлопотливой дѣятельности, во отсю¬ 

да еще и “сонъ, и с), въ отличіе отъ жизни, сонъ смертный, 

смерть. ТгаіщшІІітав зн. внутренній покой, покой души, сердца 
въ противоположность внутреннему волненію отъ страстей вли 
сердечныхъ движеній; но часто это слово употребляется и о 
покоѣ, тишинѣ мѣстъ, особ, моря съ прибавкой и безъ при¬ 

бавки шагіз. Поэтому српеСиз спокойный въ смыслѣ недѣйству¬ 

ющій, бездѣйственный, но ІшщиіНиз спокойный въ смыслѣ не 
возбужденный, не встревоженный, не разгоряченный. ІЕесішея 
вн. отдыхъ. Отсюда ге^иішеге успокоиваться, отдыхать и Ь) 

ыетаф. находить успокоеніе. отраду, іп ге; шрпехсеге прі¬ 

останавливать работу, усилія, для того чтобы перевести духъ, 

отдыхать, успокоиваться, а еще и умирать, и аетаф. Ь) 

успокоиваться на чемъ-ниб., іп ге,т.-е. больше не желать; соп- 
{цпезсеге быть въ покоѣ, т.-е. въ бездѣйствіи, 2) о вещахъ, 

оставаться безъ движенія, быть въ упадкѣ, быть въ бездѣйствіи, 

не трогаться, и ыетаф. Ь) любить отдыхать за чѣмъ-нпб., т.-е. 

любить занятія чѣмъ-ниб.,—были ли передъ тѣмъ тревоги, или 
ихъ и не было. Тгащиіііт аД (рііеіеш іосиз егаі Сіе. Кер. 

1, 4. Оиіліо шаіасіа ас ігшщиіШШ ехзІІСі. СаезВ. 0.3,15. 

Еевзія ІаЪоге ас ріщшипіо шіІіГіЬик уиіев Даіа езі. Ілѵ. 21, 

35. Арреіііиз зіпі ШщиШі щче опші регіигѣайопе аш'ші 
сагеапі. Сіе. ОЙ. 1. 29. ТтпдиіШт аш'ші, повой души, миръ 
въ душѣ. ѴіѣапДі саіогіз саизва Ьашті іт іюгач тугіеѵ> 
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Сіе. АН. 13,34. Уелея іп міоіеястіішп сагііаіе асдиіезсгтже 
Ы. ЬѵеІ. 27. Ьеріоп<% диаз зесиѵі сіахегяі, іпѵісет гедшеасе- 

ге аідие іи еааіга геѵегіі ]и88)1. Саея. В. С. 3, 98. Ве/еяяш 
,)'ат ІаЬоге нщие ішеге (ИвриШіопіа іиеае гщиіевсат іи Сае- 

8ЙГІ8 петопе дшзі іи аіідио регоррогііто йеѵегзогіо. Сіе. 

Ог. 2, 57, а Цезарь на эго указываетъ; диі Ію с (Іеѵегзогіо 
яегшош'е теі ІіЬеиІег Іе аедтеіигит ев§е сішйіі. ІЬій. 71, 

т.-е. ты сказалъ, что хочешь отдохнуть на той безсвязицѣ, 

мелочахъ я т. п., какія могъ я наговорить,— елѣд. Ц. выразил¬ 

ся скромно. Теиіошасішз зиЬііо іп ІаЬегиасиіо орргезвиз, иі 
(прямо въ томъ положеніи, въ какомъ онъ—со? Ц^г), сощиіе- 
ѵегаі, вирітіоге согрогія рагіе пшіаіа, ѵиіпегніо едио. ѵіх ее 

ех ншіЬив ргтіаііііши егіриіі. Саез. В. 6. 7, 40. Мегсаіо- 
гит паѵі»иііо сощишсіі. Сіе. МапіІ. 6. Агсѣіав роёіа зирре- 4 

ііііаі лоЬіь (=шіііі), иііі еі апіиша ех Іюс іогепзі зігерііи 
іеі'ісіаіиг ег аигея сопѵісіо ііеіеззае соіщиіезсані. ІО. Агсіі. 6. 

334. Лдеге, (Ішеге, ш/ііаге, тоѵеге, сіеге. Въ значеніи вести 
вдеге, «уеіѵ, и (Іисеге различаются между собою тѣыъ, что а^еи® 

іонитъ передъ, собою предметъ, а йисенз, напротивъ, ведетъ 

ею за собою, держа рукой, либо на веревкѣ, либо какъ-нпб. 

иначе. А^еге (аиіе 8е или ргае зе или безъ этихъ прибавокъ) 

Іюѵеш, Ііошіпет, Іюпіінега ш ехіііипі, ргаейаш, п ыетаф. о 

времени; <щеге аеШеш, ѵііаіл, сііепг, но (Іисеге весит, ін саг- 

сегет, І.чпат, іііши, ихогет іи шаіпшоііішп, (Іисеге съ ирнбав- 

кой или безъ прибавки ехегсііиш, виісиш, і’овваш, шигииі. 

адиаш аіідиет ай егейеікіиш. Именно, ареге собств. зи. при¬ 

водить что-нпб. въ такое движеніе, чтобы оно шло впередъ. 

Отсюда а&ііаге съ усиленнымъ значеніемъ быстро, живо, юрто. 

а увлеченіемъ гнать, погонять, гонять ши двигать туда и сюда 

не давать покоя, синонимъ съ шоѵеге, сродно илы, откуда 

рір.аа,=ѵто-ниб. уводить или выводить съ мѣста, гдѣ оно на¬ 

ходится, выводить изъ состоянія, въ которомъ находится, и нере- 

Выраженіе; тчгат... (Іисеге, кажется, произошло либо отъ тасканія иГ 
рукахъ межевшо сиурка, либо черезъ дальнѣйшее движеніе понятія Іаиаю. 

Шиш... (Іисеге. 
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яѣщать на другое мѣсто, приводить въ другое состояніе, сдѣд. 

ікпаать, /опять, заниматься иѣмь-нпб., тревожить, трг/тнъ, 
поражать. Но сіете зн.: что-виб. такое, что было спокойно, 

бездѣйственно, чего въ данномъ мѣстѣ, налицо не было, что 
было невидимо, возбуждать, пробуждать, поднимать, заво¬ 

дить, у Цицерона встрѣчается рѣже, нежели у Ливія, и сродно 
съ хіиоркец у.ѵЛы. Аі|ш!а ін-есіат аііая аѵез еі адііапа зетп- 
рег ірза розігеніа езѣ Сіе, Оіѵіті. 2, 70. Ргаесеріб ііз, не $е 
ех Іосо тоѵегепі. Ілѵ 34, 20. Нае те сапззае тогепті. Сіе. 

АН. II. 5. 8іси4 таге рег зе іготоѣііе езі, ѵепіі еі апгае 
сіепі, На ргосеііае іи ѵоЬіз зппі. Ьіѵ. 28,27. Веііиіп, рнрат 
сіеге. 1(1. 

335. Адеге, /асеге, (асШаге, Ігасіаге, тМеге, орегагі. А§еге. 

коренное значеніе котораго см. § 334, зн. своими рѣчами или 

поступками добиваться тою, чтобы тотъ или бруюй пред¬ 

метъ осуществился, сбылся; но іасеге ') зн. осуществленіе 
того или другаго предмета обработать, выполнитъ; аій 

аііціші, тотъ заботится о запасѣ силъ п средствъ, необходи¬ 

мыхъ для выполненія желаемаго дѣла, и о хорошемъ распоря¬ 

женіи стами и средствами; (рп ГасіІ аіирші, тотъ подвинулся 
уже далѣе приготовительныхъ работъ п заботится о самомъ 

дѣлѣ п о правильности его хода; поэтому адеге зн. хлопотать, 

заботиться (о томъ, чтобы), заводить, предпринимать, обдумы¬ 

вать, задумывать, 1‘асеге—выполнять, выработнвать, устроивать: 

впрочемъ, оба эти глагола употребляются въ столь многихъ 

значеніяхъ, что невозможно привести значенія, подходящія ко 

всѣмъ случаямъ 1. Так. обр. говорятъ: А.цеге аікрші, піЫ1..«— 

что шіб. имѣть въ виду, желать чего-ниб., ничего не имѣть въ 

впду, пп о чемъ не хлопотать, но Іясеге аііциііі, пііііі...— зани¬ 

маться выполненіемъ чего-нпб.; сцші ашз?—О чемъ тыхлопо- 

1) Расеге есть пЗ.ѵаі => уетронвать (доставлять), выполнять, какъ часто у 
Сойера. Г сдѣлалось наг Й, какъ въ (огея... отъ Зиіз Тіпіг, дверь, 

вставлено, какъ въ іасіо отъ ічрі, С.т. Кцрціут, I. I I, стр. 52. 

*) Хотя можно адеге п Іасеге ервпшіпать съ іграггоѵ п тгоіаѵ. однако пс 

легко пожни сбиваться и смѣшивать липченія. 

25 
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четъ ' Что у тебя въ виду? Какъ поживаешь? (ціі(1 іасів? — Ка¬ 
кой работой ты занятъ? Какое дѣло у тебя въ рукахъ? М аде- 
ге ш—=надъ тѣмъ работать, о томъ хлопотать, чтобы—, ноні 
іасеге т значило бы только: сдѣлать такъ, чтобы—. Адеге 
ЬеЛшп =дѣлать нужныя приготовленія (распоряженія) къ вой¬ 
нѣ, начаться ли еще только она должна, или уже продолжать¬ 
ся, но іасеге Ьеіішн = заниматься воеянымп операціями и не¬ 
пріятельскими дѣйствіями: ареге сопѵепіит = (въ провинціи) 
открывать н производить судебныя засѣданія; ареге ртаііаз, при$ 
носить, выражать благодарность: ацеге ашісши, і'аЪпІаш, рагѣШ 
0ге5іеш=играть роль друга, пьесу, роль, роль Ореста, вмѣсто 
чего можно сказать и рго агоіео, какъ рго бісіаіоге—дѣйство¬ 
вать въ качествѣ друга, диктатора, но рго не говорится объ игрѣ 
въ театрѣ. Адеге бе аіідиа ге — вести переговоры, совѣщаться 
объ исполненіи какого-ниб. дѣла; отсюда адііиг бе ге; но а§і- 

Шг аіщшб, собств. дѣло представлено на рѣшеніе, потомъ: дѣ¬ 

ло идетъ о—. рѣшается вопросъ о—. въ опасности—; анеге 
сшп аЦпо бе ге=толковать, разсуждать, говорить съ кѣмъ- 

ниб. о чемъ-пиб., но щ. сит «чііции Ьепе, гааіе = постѵнать 
съ кѣмъ-ннб. или противъ кого-ниб.; Ьепе... шесит арііиг~ 

мнѣ хорошо.... для меня хорошо..., мои дѣла хороши... Гасеге 
аебеш, ропіет іп Яішіпе, сакіга, ііег, ресшііат, теіиш, бо- 

Іогет, анітиш аіісиі, іібет аіісиі (доставить кредитъ, дѣ¬ 

лать вѣроятнымъ), ішрегаіа, расега, іоебш, паиі'га^ішц, бага- 
пиш, ѵіаш, абііиш, іасеге аіідиещ сопзиіепі, іасеге а1і~, 

(]иеш шеііогепі, іасеге аіі^иеш ^иепіет (сличи это съ а§е- 

ге напр. Огекіет), гдѣ адеге никакъ нельзя употребить. Га¬ 

сеге шеііогет. дѣлать лучшимъ. на основаніи иредъ- 

идущаго, значитъ: приводитъ въ лучшее положеніе..., но гей- 
беге, наир., шеііогет... = передѣлать, превратитъ въ лучша¬ 

го... Изъ этого видно, почему не говорилось гебйеге напр. 

сошиіеш, ргаеіогеш... Наконецъ іасеге еще зн. заниматься 
чѣмъ-нибудь какъ ремесломъ, профессіей. наир, агреміа-л 
гіаш, шегсаіигаш, ргаесоишш. и так. обр. тоже, чтб іасіі-І 
іаге, напр. агіет, тейіешаш: впрочемъ послѣднее употребля¬ 

лось, кажется, только о высшихъ профессіяхъ. Наряду съ обо^| 
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ими послѣдними глаголами идетъ, также часто употребляемое, 
ІгасГаге. отъ ГгаЬеге, 1) траттъ, перебирать что-виб. (аЦиій), 
обрабатывать, заниматься, напр. аііуиісі шаііи, сегаш роШсе, 
Іапат, ецииш, агта, ашісогит сайгак, даже напр. и ттт- 
сат, но при этомъ нѣтъ представленія собственно о ремеслѣ, 
профессіи, 2) Гг. аіісщеііі Ьепе, таіе..., тоже, что а^еге сша 
аіищо. поступать обхоОитъся съ кѣмъ-ниб. хорошо, худо..., 
3) Ігасіаге аііциій =либо другимъ на словахъ дѣлать отчет¬ 

ливое изложеніе чего-ниб., либо самому внимательнымъ размыш¬ 

леніемъ доискиваться отчетливаго понятія и Ъ) аііциеш, аііетуи.' 
регзолат — представлять въ качествѣ актера. — рѣже, чѣмъ 
апеге, 4) рѣже говорится Ігасіаге сіе ге=толковать, разсуж¬ 
дать о чеыъ-ниб.: въ этомъ смыслѣ обыкновеннымъ выражені¬ 
емъ было а^еге (1е ге. Орегагі употребляется вообще рѣдко, 

и въ прозѣ главн. обр. только въ знач. исправлять, отправлять, 
совершать службу богамъ, священное, религіозное дѣйствіе. 
Нозіев орегаіі вирегвІіІшшЪш соивіііа весгеіа а^ипі. Ьіѵ. 10,39. 

ББ6. Ѵіѵив, ѵіѵійиз, ѵіѵах, ѵііаііз, ѵедеіиз, ѵгдт, апітт. 

аіасег, асег, асегЪт, ѵеЬетепз, зігепииз. Ѵіѵив 1), живой, орр. 

къ іпапішив и шогіиив, въ чемъ есть, сохраняется жизнь, а 
потомъ и метаф., какъ создала природа, настоящій, свѣжій, 

необработанный, чистый. Ѵіѵив употребляется еще и въ смыс¬ 

лѣ причастія вм. рѣдко употреблявшагося ѵіѵепв. Ѵіѵійив 
живой = имѣющій жизненность, выказывающій жизнь, впечат¬ 

лительность, живость, проворство, легко возбуждающуюся дѣя¬ 

тельность. пылкость, горячность, впрочемъ не употребляется у 
Цицерона, и не гов. о самыхъ лицахъ, но только объ ііщепіипі, апі- 
шиз ит. п.; употребляется еще метаф. у поэтовъ въ смыслѣ выра¬ 

зительный, живой, какъ живой. Ѵіѵах имѣющій крѣнкѵю. 

продолжительную жизнь, живучій, долювѣчный, прочный. Ѵііа- 
1І5 гов. о лицахъ и вообще живыхъ существахъ, въ чемъ 
есть задатки (долгой) жизни, подающій надежду на (долгую) 

жизнь, Ъ) о вещахъ, дающій жизнь, нужный для поддержанія 

■) Ѵіѵив, ѵіѵіііив, ѵіѵах, ѵііаііз, какг в ѵііа, ѵіѵеге, #»г, ііімааі—всѣ <.п 
■одного общаго коран. 
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жизни. Ѵереіив '), исполненный, полный жизни, крѣпкій, кто 
или чтб выказываетъ неослабную дѣятельность и силу тѣла и 
духа,- ѵ%еі)8 '), живой, бодрый, кто или чтІ> имѣетъ или выка¬ 
зываетъ энергическую силу жизни. Апітиаш, дышущій, и 2) 
имѣющій живое дыханіе, бытіе съ жизнью, одаренный жизнью, 
одушевленный-, отсюда въ смыслѣ имени существ. = живое оду¬ 
шевленное существо, животное. РНагпаЬахо Ьувашіег гетгпііаі;,. 
^ияе геді сит Ьасеііаетонііз езкелі, іггііа Гиіига, піві А/сіЫ-4 

айега ѵіѵит аиі тогіииш ігасікіібвеі. Хер. Аіс. 10. Ѵіѵа ѵох, 

Ѵіѵит вахпт, ѵіѵа гасііх. Ѵедеіит іп^епіига іп ѵіѵісіо ргсіогеі 
ѵщеЬаі. Ілѵ. 6, 22. Ѵіѵиіит Каезоліз іпцепішп. Ілѵ. 2, 48. | 

Вотапі Гекзі сит геееиШшБ ас ѵедеіів рицлаЪапі. Ісі, 23, 47.1 

Розігетиш (Ііегит) схреііеі сегіе ѵіѵасіог Ііегев. Ног. 8<чІ. 2, 

2, 132. Риег иі віі ѵііаііз, теіио. Ы. ІЬісІ. 1, 2, 60. Хніига 
ѵіт іп ве ІіаЪеі ѵгіаіет. Сіе. N. В. 2, 9. АЬ іег§о Аірея 
иг§епі, ѵіх іпіе§гІ8 поЬіѳ ас ѵідепііЬт іганзііае. Ілѵ. 21, 43. 

2. Ассг "), острый, никогда не употребляется объ остротѣ 
рѣжущихъ инструментовъ, но 1) о качествѣ внѣшнихъ чувствъ 

и ихъ состояніяхъ, н Ь) быстрый, горячій, сильный, о всякихъ 
чувственныхъ впечатлѣніяхъ. 2) о свойствахъ а) умственныхъ 

способностей (разсудка )=острый, проницательный, Ъ) нрав¬ 

ственнаго характера лицъ, объ ихъ свойствахъ и поступкахъ, 

въ хорошую и худую сторону, = горячій, пылкій, (живой, рѣ¬ 

шительный]. АеегЬшз см. § 403. Аіасег бодрый, проворный и 

въ хорошемъ расположеніи духа, т.-е. въ настроеніи, при которомъ 
вообще бываютъ въ веселомъ расположеніи духа, или въ отно¬ 

шеніи къ какому-ниб. опредѣленному предпріятію (одушевленный, 

проворный, ютовый). Ѵеііпненв :і), 1) о лицахъ = въ сильномъ воз¬ 

бужденіи, разгорячены, страстнаго, пылкаго характера 2) о ^ 

вещахъ—рѣзкій, сильный, гов. о томъ, чтб бываетъ слѣдстві- 

*) 1 'В1'г6 п ѵекеіив, Курціусъ, 1. 1. I, с. 166 производить отъ одного кор¬ 
ня СЪ іція. 

*) Сродно съ оу.ауріѵог, а.щ, ешхѵз, ахрос. 

*) Первонач. ѵеюепв, о темъ см. Шѵеідери, Еіеюепіаіі. р. 187 п р. 611 
и слѣд, образовалось изъ ѵе и тепе, какъ ѵевапив, ѵсеога. 
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і-ыъ страстнаго возбужденія или пастроенія, либо сильно дѣй¬ 
ствуетъ на чувство. Йітепиих '), у Цицерона встр. сравнитель¬ 
но рѣдко, сильный, энергическій, гов. о томъ, кто начинаетъ и 
выполняетъ что-ниб. съ энергіей. Асег ѵі$из, осіог, асгів Ѵііетя, 
асге ііщепіит. МагсеШшш ве асеггтит ѣиі йеі'ензогега Іоге 
овіеисЩ. Сіе. ІЛІѵ. 1, 1. Асге Ьеііига. Сіе. Лгі Ьеііа зизсіріеиба 
аіасег еі ргитргііз езі апішиз Оаііогиш. Саек. В. О. 3, 19 
Кітіит ев ѵекетепз іегохеріе тіаіига. Сіе. Ѵаі. 4. Зепаіив 
еошпіѣит ѵскетет еі @гаѵе. I!. Саѣ. 1, 1. Раіег ещз еѣ тапи 
іогііз е!: Ьеііо зігепиив егаі. Кер. Виі. 1. 

337. Іпапітиз, етпітіз и ехапітиз, ехапітаШ, тогіииз 

Іпантшв, г) безжизненный, неживой, что не принадлежитъ къ 
роду существъ, одаренныхъ апіта (живымъ дыханіемъ); ехапі- 
П1І8 или ехапітиз, а у Цицерона вм. этихъ словъ ехапітаіиз, 

отъ ехапіінаге, лишать жизни, лишенный жизни, что хотя и 
имѣло апітаіп, но сейчасъ или недавно потеряло ее, и Ъ) кань 

бы лишенный жизни, помертвѣлый, полумертвый; тогіииз, 

мертвый, чтб черезъ смерть (шогв) потеряло свою апіташ. 
Апішаііа іпапітсщие гщеііапі. Ілѵ. 21, 32. Тит зирег ехапі- 
тит зеке рпуесіі атіеит. Ѵіпр Леи. 9, 444. Ап)иѵаі ѵі«і1аге 
інеіи ехапітет посіезсще Діекцие іогшіьіаге і'игез? Ног. Аісі- 
Ыайет Ьузашіег і'икяіі ѵіѵит аиі тогітт Ьйсеікетопііз Ігайі. 
Кер. Аіс. 10. 

338. ѴаІШіщ ѵаіет, гоЪивІиз, /Іппш, зіаЫІіз, /огііз, соп&іат. 

Ѵа1і(1о8 и ѵаіенв, въ полной силѣ, сильный, крѣпкій, гов. о 
предметахъ матеріальныхъ и умственныхъ, кто или чт5 вла¬ 

дѣетъ достаточными силами для сопротивленія или для нападе-. 

нія. Ѵаіенв гов. о лицахъ и вещахъ, ѵаііііиз о лицахъ употреб¬ 

ляется почти только въ описательныхъ выраженіяхъ изъ апі- 
НІІІ8, ін&'енітн, согриз. КоЬивІиз, отъ гоЬиг, какъ опизіик, 
агЬизіиш отъ опия, агЬог, крѣпкій, сильный, здоровый, 1) 
состоящій изъ твердаго матеріала, 2) имѣющій крѣпкое тѣ¬ 

ло съ крѣпкими костями и мускулами, и поэтому способ- 

*) Сродіш съ огтрчѵчс, и так. обр. можетъ быть, и съ агергі;. 
*) Не должио гоиорвтъ іиааішаіиз. Ыадвшъ къ Сіе. На. 4, 14. 
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пый къ сильному нападенію пли сопротивленію,—даже ивъ. 
смыслѣ нравственномъ, хотя и рѣдко. Гігтт, крѣпкій, яроч 
«ы#, твердый, говорится не столько въ смыслѣ матеріала] 
номъ, сколько въ нравственномъ, т. е. означаетъ надежность^ 

стойкость предмета и слѣд. способность его къ сопротив¬ 
ленію. 8Ш)Ш$, въ прямомъ смыслѣ и въ переносномъ, тверц 
дый, неизмѣнный, стоящій на крѣпкомъ основаніи и не по¬ 

дающійся туда и сюда прп всякомъ толчкѣ плп ударѣ. Когіі^ 

сродное съ Уірпос, ііряои; (сл. § 335), въ чувственномъ зн 
ченіи выражаетъ крѣпость вещественнаго матеріала, ‘но такъ 
употребляется только рѣдко, а гораздо чаще — твердый, муже¬ 

ственный,, храбрый, стойкій, сильный, крѣпкій, употребляется 
въ рѣчи о лицахъ, ихъ качествахъ и поступкахъ, для выра¬ 

женія нравственной крѣпости и энергіи, которую они обна¬ 

руживаютъ въ рискѣ на опасности или въ борьбѣ съ ними. 

СопвШш, постоянно-одинаковый, неизмѣнный, стойкій, твер¬ 

дый, говорится какъ о матеріальныхъ предметахъ, такъ и о 
нравственномъ характерѣ лицъ, качествъ п поступковъ. Къ іог- 

іі8= храбрый по значенію подходитъ ЬеШсовив, воинственный, 

любящій борьбу, сварливый, задорный, кто часто и охотно ве¬ 

детъ войну, напр. Ьеіі. §еш, сіѵііае, но ЬеШсиз, военный, воин¬ 

скій, гов. только о вещахъ (въ прозѣ), связанный съ войной, 

относящійся къ ней, встрѣчающійся тамъ, происходящій отъ 
войвы, напр. Ьеіі. сіівсіріша, ѵігіив, кик. ИгЬе ѵаіійа шиго 
иідис ірзо Ліи типііа аЫшиіі. Ілѵ. 1, 15. Ошпіа ѵісегіз; хі 
ѵиШІіт (е ѵібего. Сіе. І)іѵ. 16, 4. ЯоЬѵМг еі ѵаЫгіез еі аи- 

(іасе.8 ваіеііііее. И. Артаг. 2, 31. Мебісин сопКгта! ргоредіірт 
іе ѵаіепіет боге. 1*1. І)іѵ. 16, 9. МаІІет Саевагі Іапіав ѵігез 
ном гісгііквеі, ()иат тшс іат ѵаіепіг гезюіогеі (вс. г с 8 риЫі- 
са). 16. АП. 7, 3. І’окіеа, дішт гоЬизііог езі і'асіив (выросъ 
и съ годами сталъ сильнѣе], тиНое аіпаѵіі. ^Тер. Аіс. 2. Тге- 

Ьаііпв асі ще, іштиіит 8ай§ (ггто согроге (ршт еввеі, тане 
ѵепіі Сіе. І)іѵ. 11, 27. ВіаЫІів ріщиа часто у Ливія. А тіо 
8шіі /ігті, еІаЫІев, сотіапіез еіідешіі. Сіе. Ьаеі. 17. Іюгііз <-і 
шізіапііз ев! поп регШгІкігі іп гсіщв аврегів, 8е<1 ргаевепіі 
апіто иіі еі сонзіііо лес а гай он е гіівсейеге. Ш. ОЙ'. 1, 23. 
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Прішѣч. Для сопзіавііа источникъ умъ, для І'ойіішіо серд¬ 
це, для вШЪіІіІая іігтііаз, для йгтііав— способность къ сопро¬ 
тивленію, происходящая отъ внутренней крѣпости; для качества 
ѵаіійиа и ѵаіеий—способность проявлять силу, слѣд. для трехъ 
послѣднихъ свойствъ качество, но для гоЬиг—количество си¬ 
лы или твердости. 

339. Развит, дгіео, ѵаіео, роііео, пеясіо, роіепз, сотров. Ров- 
йшп, еиѵаия.’, изъ роТів ') и зшп, значить ютуѵ % когда воз¬ 

можность основывается на физической или духовной (умствен¬ 
ной либо нравственной) силѣ, либо на общественной или по¬ 
литической (по законамъ, по должности и пр) власти ели пра¬ 

вѣ. всего чаще съ іпішіНѵиз, не рѣдко съ тиШш, рагит, 
тіііі... арий аікшеіп, ай аііцшй 5), но очень рѣдко безъ до¬ 

полненія. (^иео 4), ѵ.аі, із вит (риі с. стр, зн. «я въ 
состояніи», если возможность основывается на обладаніи каче¬ 

ствами и средствами, нужными для выполненія дѣйствія, озна¬ 

ченнаго тутъ глаголомъ въ Міпійѵш. Іпйпійѵиз при еиео ни¬ 

когда не опускается, а при роііео и ѵаіео, но крайней мѣрѣ, въ 
хорошей прозѣ, никогда не прибав.іяется. Въ частности роііеге, 

съ шиіішп, ріиз... или безъ нихъ, зн. обладать силой. властью к 

средствами, дѣйствующими на окружающее, что-ниб. совер¬ 

шать. Vакте, бытъ въ полной силѣ, быть въ силѣ, имѣть вліяніе, 

силу, значеніе, нрн чемъ можетъ быть прибавлено юціінш, 

ріий..., аііциа ге, арий аііциеш, ай аіідиій 1 * э)—въ какомъ-ниб. 

частномъ случаѣ, либо въ какой-ниб. цѣлой области, напр. 

Рагиш БіЬиІиз аисѣогіШе арий рориіит ай апітоз а Саеза- 
гіб атісШа аѵегіепйоз ѵаІеЬаі. 8сіге, заѵоіг, Ычтасйаі, быть 

1) Сродно съ -бтѵіое;, белого:, еаискритскпаъ райз господинъ, слѣд. силь¬ 

ный, властный. 

Если могу зн. смѣю, мніь позволяется, т. е. лепя ие останавливаетъ ни¬ 

какая сила, большая противъ меня, напр. законъ, начальство, обязанность и 

т. н., то надобно говорить Іісеі. 

3) Так. обр. роззе и ѵаіеге бываютъ но значенію одно и токе съ регсіпе- 

ге ай——имѣть важное вліяніе на что-ниб., Быть въ связи а чллі-ннб. Сл. 

§ 150 и § 321 

*] (Зііео въ связи съ оінс, уиі. чиаіі®. 



тонеромъ на что-нкб., бытъ способнымъ, умѣть, у Цицеро¬ 
на не встрѣчается, но встрѣчается, впрочемъ рѣдко, у Ливія 
Ршшіогіх ртаііи Л Іащіііоие ріигітит арші 8е^папок роіе- 
гаі Саек. В. 6. 1, 9. ірве зіЬі заріенз ргобеззе ной 
диіі, педиісдиаш варіі. Сіе. АН. 7, 5. ВагЬ.чгі ^пі(}пт еі іш- 

шаиез Сет десегіяге асеггіше ровзипі, ае§гоіаге ѵігііііег ной 
цаеипі. Сіе. Тике. 2, 27. Кедие ѵего ТѣгазуЬиІив ѣапс Іереіп 
іёгежіат іаніит сигаѵіі, зесі сііат, иі ѵаіегеі, ейёсіі. Кер. 

Тѣгаз. 3. Аёиіаііо 8сіріопет ішреЛіі Щие озіепШіо зиі еі 
роіенііиш, диі іи ге риЫіса ]и(Іісіщие Ши ріигітит роііе- 
Ьапі. Саек. В. С. 1, 4. 

2. Съ ровзит въ связи роіепк, сильный—имѣющій силу, 

сласть, средства, обыкновенно безъ дополненія, рѣже с. репіѣ 
вещи, надъ которой у кого-ниб. есть сила, власть, и сошроз -), 

сильный, с. репіі. — господинъ надъ чѣш-ниб., обладающій чѣмъ- 
ниб., овладѣвшій чѣмъ-ниб., только при этомъ подлежащимъ 
бываетъ имя лица, а дополненіемъ имя предмета, представляе¬ 

маго только въ умѣ, въ родѣ зиі, апіші, тепііз, вреі, ІіЬеіѣа- 

Ш, раіпае, ѵоіі, но не въ родѣ ацгі, оррібі. Ітроз употреб¬ 

ляется вообще рѣдко, но ішроіепз очень часто, не только 1)— 

слабый, безсильный 3), но и 2} с. реші. = не имѣющій силы, 

власти надъ тѣмъ или другимъ, надъ чѣмъ ее должно было бы 
имѣть, напр. надъ собою, надъ своими страстями и впечатлѣ¬ 

ніями, наир. 8ш, ігае, и Ь) безъ депіI.—необузданный, чрез¬ 

мѣрный, и так. обр. с) даже и о предметахъ неодушевленныхъ, 

напр, ішроіенз іга, іщ'игіа. 

Б40. ЛЫсге, сопагі, іепіаге, ехрегггі, регісШагі, тоіігі 
Аікіеге, изъ аѵніеге, слѣд. отъ аѵиіиз, осмѣливаться, бываетъ 
вслѣдствіе смѣлости, отваги, презирающей опасность, или дер¬ 

зости, нарушающей границы, поставленныя закономъ п нрав¬ 

ственностью, проявленіемъ преступности, съ дополненіемъ—іч. 

Но что иеьсіге = не умѣть у Цицерона встрѣчается, это было показа 

во въ § 199. 

*) Конечно, отъ того же корня, какъ п роааит. 

*) Впрочемъ въ этомъ значеніи бываетъ гораздо рѣже. 
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большинствѣ случаевъ—только изъ шйніііѵпв или неопредѣлен¬ 
наго термина въ родѣ і(1, Ший... .Сопагі дѣлать рискованный 
опытъ, пытаться, пробовать, бываетъ вслѣдствіе желанія, съ 
помощью самоувѣренности и рѣшительности, приготовить уда¬ 

чу, а поэтому часто говорится въ отличіе отъ сощіаге и рег- 
іісеге, съ дополненіемъ изъ шішійѵиь, либо и изъ имени суще¬ 
ствительнаго. Моіігі а1і(]иі(1 * *), съ усиліемъ заниматься чѣмъ- 

ниб. утомительнымъ, труднымъ, получаетъ значенія: 1) сти¬ 

раться осуществитъ что-ниб. такое, что требуетъ усилій, по¬ 

бѣды надъ трудностями, и 2) стараться удалить, устранить 
что-ниб. такое, что требуетъ силы и побѣды надъ трудностями. 

Въ евязи съ сопагі. но ближе сродны но смыслу между собою, 

но общему значенію испытывать, 1) іепіаге, ощупываньемъ 
или какимъ-ниб. другимъ образомъ испытывать, разузнавать, 
пробовать, какова натура, т. е. сила, крѣпость, сопротивленіе, 
податливость и т, п. у какого-ниб. лица или вещи, или такова 
ли натура предмета, какъ думалось—для того чтобы сообраз¬ 

но съ нею расположить свои дальнѣйшія отношенія къ пред¬ 

мету,і 2) ехрегігі, какимъ-нибудь принужденіемъ стараться 
вывести наружу натуру какого-ниб. лица или вещи, разузна¬ 

вать, разсляъдоватъ *); 3) регісійагі,—которое въ значеніи «попа¬ 

дать въ опасность пли быть въ опасности» идетъ не сюда,—зн. дѣ¬ 

лать предмету какое-ниб. принужденіе, для того чтобы раскрыть 
его натуру (съ той пли другой стороны); репснішп і'асеге (аіі- 
сіуие, аіісиіив геі) дѣлать опытъ надъ какпмъ-ннб. лицомъ ши 
вещью, соотвѣтствуетъ ли его натура дѣлаемымъ отъ нея требо¬ 

ваніямъ, или нѣтъ, но Ь) регісиіиш і'асеге іи гс (Сіе. Сіѵ. 

Саес. 8) дѣлать такого рода опытъ при той или другой встрѣ¬ 

тившейся вещи. Ьешпіі аизі пои щші МіШасІІ геаізѣеге Кер. 

Мііі.. 2. Маііа (Іоіо, ріепщие рег ѵіш аийеЪапіш. Ьіѵ. 39, 8. 

Мацтіш ори8 еі агсіииш сопатиг. Сіе. Ог. 10. Сігсер еі 

*) Рѣдко съ іийпіиѵи% 
*) Ехрегігі отъ содиозсеге отличается тѣмъ, что первое означаетъ знаніе 

предмета, пріобрѣтаемое практическимъ путемъ, а послѣднее—знаніе изъ теоре¬ 

тическаго разсмотрѣнія предмета. 
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Ѵеііігае соіоиіае )аш діи сіеіесііопеш пюМеЪапіиг. Ьіѵ. 6, 21, 
Мопіез зеііе виа тоіігі рагапшз. І<!. 9, 3, І^иІІит ігі§ійіи8 
(ГіЬгеио) і'Іппи‘п аіііці, т и! ѵіх росіе іепіагс роззіш. Сіе. 
Ье$. 2. 3. Часто гов. тали, (Іфгіііз іепіаге. КиІІиз іеніаѵіі 
р&ііепііат поягаш. Сіе. Л^гаг. 2, 7. ЯзппіЬаІ іпіегіге, сціат 
Еотаяов поп ехрегігі, таініі. Кер. Наин. 8. РегісШандае 
$ипі гігев щепіі. Сіе. Ог. 1, 34, гдѣ могло бы стоять п іен- 
іаініае или ехрегіешіае, между тѣмъ въ приведенномъ мѣстѣ 
Непота нельзя бы сказать іепіаге,— по крайней мѣрѣ въ 
смыслѣ ехрегігі. Но іоіТшіат іоніаге, ехрегігі, регісНіагі 
гов. безъ замѣтнаго различія. 

341. ВеЫШ, ітЬесіІІш, іп/іппкв, пітіиіт. ІЗеЬіІіб зн. изну¬ 
ренный болѣзнью, трудами, изуродованьеыъ, лѣтами, ііцЪесЦіив 
слабый отъ природы (слабаго сложенія). Соотвѣтственно съ 
этимъ ішЬесіІІив наз. и слабый духомъ, слабодушный, мало¬ 
душный, игАроІиусс,, но йеііііів о духѣ не употребляется ни¬ 
когда. ІПІІП1Ш8 и інѵаіійш, какъ антитезы къ Іігтив и ѵаІі(1из 
объясняются изъ § 338. Понятіе «слабыа-л часто выражается 
еще уменьшительными именами, напр. шиііегсиіив. апіеиіа, 
Пгаесиіив и т. п. Зсаеѵоіа еоніесіик Бенесіиіе. ргаерсчіііиз 
шогѣо, шаисив еі отшЬиз тетЬгіз саріиБ ас сІеЫНз егаі. 
Сіе. ЕаЬіг. 7. 

342. Ледег, аедгоіиь, тогЬіііы, аедгоіешв, аедгіішіо, тогЪт, 
аедпіаііо, резШенііа. Кто отъ болѣзни или разстройства во 
всемъ тѣлѣ либо въ одномъ какоыъ-ниб. членѣ либо въ душѣ 
разстроенъ, чувствуетъ себя нехорошо, ному тяжело, тотъ 
наз. ае°ег; ае°тоіиз есть тотъ, кто страдаетъ какой-ниб. опре¬ 
дѣленною болѣзнью; аеётоіаш находящійся въ состояніи аещ'оіі 
(въ болѣзненномъ состояніи); аертсіик и аесгоПшь у потреб¬ 
ляются какъ о тѣлѣ, такъ и о душѣ; впрочемъ у Цицерона 
аещоіив вообще употребляется рѣже, чѣмъ аецет, и потомъ 
еще не говорится объ отдѣльныхъ членахъ, какъ гов. аецег. 
МогЬійіщ, больной, гов. только о безсловесныхъ, отъ шогЬиз, 
болѣзнь тѣлесная, а у философовъ и душевная. Душевное стра¬ 

даніе (отъ печали, страсти, заботы) будетъ ае§тііиі1о; болѣз¬ 
ненное состояніе тѣла (но у философовъ и души) аецгоіаііо. 
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болѣзненность, болѣзненное состояніе, и уже только въ сереб¬ 
ряномъ вѣкѣ въ этомъ смыслѣ стали говорить и аеегйисіо. 
РезШепІіа наз. болѣзнь эпидемическая или зараза, моровая 
язва, мор. повѣтріе. Рѣже употребляется такъ рекііз. которое 
означаетъ собственно причину, источникъ нездоровья, разстрой¬ 
ства. Метафорически, о разстройствѣ не человѣка либо жи¬ 
вотнаго, а другихъ предметовъ, употребляются только аенег и 
аер'оіиз, также резііз въ упомянутомъ смыслѣ, но не употреб¬ 
ляются тогЬиз, ае&тііисіо, аеегоШіо РЪегіз аедег Ешіешнз 
Мі, пі отпев тесіісі (ІіШгІегаіЕ Сіе. Біѵ. 1, 25. Аедег ре- 
іШніз, ѵиіпегіітз. зІотасЬиз. Аедег атто и аніші, атоге. 
сигіз, Итоге. Аедга рагв геіриЫіеае. Гасііе огопез, щшт ѵа- 
Іеіниз, гееіа сопзіііа аедгоіт йаптз. Тегепі. Апбг. 2, 1, 9. 
Аедгоіив нпппиз. Тег. Аікіг. 1, ‘2,22. Нос гешесііиш е?і аедго- 
іае ас ргоре сіезрегаіае геі риЫісае. Сіе. Саесіі. 21. МогЪо 
ітріісагі. Свез. Б. С. 3, 18. Аі еі тогЫ регпіеіозіогев ріи- 
гезцие апіті чипі, диат согрогіз. Сіе. Тизе. 3, 3. Шиш ші- 
низ посепі апіті аедгоіаііопез. циат согрогіз? ІЫсІ. 2. Но: 
ІИ аедгоіаііо іп согроге, зіе аедгіішіо іп апішо потен ІіаЬеІ 
поп зергнсПип а сіоіоге. Сіе. Ти$с. 3, 10. 

843. Соеріззе, тсіреге, іпскоаге, огйігі, іфі, ехопіігі, іп- 
зіііиеге, аддгейі, іпдгейг, аеіогігі. «Начинать» отличается 1) отъ 
«(еще) не быть, (еще) не дѣйствовать», а еще либо и просто 
отъ «переставать», и въ такомъ случаѣ будетъ тсіреге, у Ци¬ 
церона обыкновенно съ регГ. соері, 2) отъ «сдѣлать, выполнить», 
довести до полнаго бытія, и тогда будетъ інсіюаге *); о) отъ 
«развивать, обработывать, разработывать», и тогда будетъ ог- 
ііігі, ехопіігі, но съ тѣмъ ограниченіемъ у Цицерона, что оба 
эти глагола употребляются у него большею частію только о 
приступѣ письменныхъ или устныхъ объясненій чего-нибудь. 
Въ смыслѣ этихъ глаголовъ нлп въ смыслѣ соеріі (?с. Іоіуш) 
въ до-классическомъ и стихотворномъ языкѣ употреблялось сіе- 
іесііѵшн інііі, онъ наминаетъ (началъ) т. е. говорить. Про¬ 
тивоположные термины: къ інсіреге пли соеріззе—сеззаге, (1е- 

*) Поэтому іпсЬоаШв часто = только начатый, т. е. невыполненный. 



ліиеге и гіезівісге; кг іпсіюяге—регЛ'сеге, аЬзоІѵеге, къ ог 
«іігі—Гінеш Іасеге (наир. Іоциеініі, всгіЬеийі). Соері, при іпГіп. 
разе. соеріив кит ‘), попасть въ какое-внб. дѣло, вступить 
въ какое-ннб. состояніе или положеніе, попасть подъ какое- 
нвб. вліяніе, впутаться во что-ниб., увидѣть себя вынуждені 
ші къ чему-ниб., придти къ чему (мнѣ пришлось), гово¬ 
рится не прямо въ отличіе отъ какого-ниб. изъ означенныхъ 
противоположныхъ понятій, однакожъ и не устраняетъ ихъ, а 
оттого соері у Цицерона п могло идти вмѣсто інсері. Часто 
словомъ «начинить» можно переводить и іикійиеге, но этотъ 
терминъ главн. образомъ зн. «устроить, приготовить что- 
ннб., распорядиться чѣмъ-ниб.», т. е. сдѣлать необходимыя 
указанія и распоряженія къ тому, чтобы что-ниб. устроилось, 

вполнѣ совершилось. Къ понятію соері близки: а§§гес1і, взяться, 

приняться за извѣстное дѣло, занятіе, и іпртесіі приниматься 
за дѣло въ томъ смыслѣ, что мы дѣлаемъ въ немъ первые шаги, 
начинаемъ дѣло, полагая ему основаніе, починъ. Однородно съ 
этими глаголами аіЗогігі, только съ добавочнымъ оттѣнкомъ 
трудности, опасности. Обыкновенныя грамматическія конструк¬ 

ціи такія: іпеіреге, ехопіін, іивШиеге, асіогігі с. асе. либо 
інйп., огсіігі, іпсЬоаге съ асе., соері съ іпі'ін., ацртеЗі съ ай, 

съ асе. и съ іііГіп., іирт'есіі съ ін, съ асе. и съ інйп. Гпі- | 

іпеиіа таіиге§сеге іпсіріеЪапі. Саев. В. С. 3, 49. Опит ані- 
шаі ех иіего Іаркиш ехсісій, ін іік аіцшанйЪив, циае (асіе 
аіииіиг, шшііз (еге сіЬиз шаігиш (асіевсеге гпсіріі. Сіе. N. 

В. 2, 51. Іпеіреге ЬеІІша сиіѵів Іісеге, йеропеге, уииш ѵіс- 

іогев ѵеііпі. 8аІ1. Зир. 83. Кешо еві іпѵепіиз, ерй Соае Ѵе- 

пегів еат рагіет, диат АреІІез іпсіюаіат геііциіжеі, аЬвоІѵе- 

геі. Сіе. ОЙ. В, 2. Цоѵиш йеІиЬгиш іпсМавіі. Сіе. Бот. 12. 

Оиегеіае аЬ ітГіо Ошіае геі огйіепсіае (имѣется въ виду пред¬ 
полагаемый большой историческій трудъ) аЬвіиі. Ілѵ. Ргаеі. 

А і'асіііішів огйігі. Сіе. Кіи. 1, 5. Сиш Ѵе.іепііЬик Рійеиаіі- 
Ъизцие аЬ саиеза неГаийа ЬеІІиш ехогвіз Ъеііиш інзІаЬаІ. Біѵ. 4, і 
17. Типе (Іісеге ехогтв е§1. Сіе. Сіи. 1, 8. Раиваніав огаге 

') Но Йегі соеріиш ееае и соеріеве. 
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соеріі, не, %иій е Иііегіз сотрешаеС, епшіііагеі. Иер. Раиа, 4. 
РгоЬаѵіі уийісі апіе реШат еззе ресипіат, чпалі еззеі сщі« 

сІеЪегі. Сіе. Ог. 1, 37. 8епех зегіЪеге ішіогіаз іпзіііиіі. Кер. 
Саі. 3. Ех аѣгафіе рагіе ропіетп тіііиіі, Ьійио ретіесіі. 
Саез. В. 6. 1, 54. АддгеЛг асі сіізрпіаііопеш. Сіе. ІпдгеМ іи 
Іінпс..,. зегпіопепі. Саез. Марши гцші аддгеШ езі гаиііае со- 
«ііріопіз аіхуие оііі. С'іс. Ай. 2, 14. Бе Ьіз біееге аддгеЛт, 

зі раиса рггаа ііе іпзіііиіо ас <3е .]'и(1ісіо гаео іііхего. И. ОЙ’. 2. 
1. Іпдгейі зішііогііт гяііолеш. Сіе. АгсЬ. 1. Іпдгежв кип; 
еаз гек тпаиДаге тпоишпепііз. И. Асай. 1, 1. Нос сазіеіігш 
оррицпаге асіогіж езі. Ьіт. 43, 21. 

344. Іпгіігіт, ргіпсірііт, ехопіііт, ргтопііа, рггттііті. 
еіетепіа. Іпіііит, отъ іпіге, еобств. вступать въ дѣ.ю, осу¬ 
ществляться, слѣд. починъ, начало въ смыслѣ того, чтй быва¬ 
етъ первымъ по времени; ргіпсірішп, отъ ргіпсерз, начало въ 
смыслѣ основанія, которое явилось или должно явиться прежде, 
чѣмъ могло или можетъ выдти въ результатѣ либо осуще¬ 

ствиться все дальнѣйшее.—основаніе именно для этой возмож¬ 
ности; ргішогйіига, а чаще ргіюопНа, огшп, изъ ргіпіиз и 
оічіігі, первое начало, начатки, зачатки, въ смыслѣ того, въ 
чемъ коренится осуществленіе какого-ниб. предмета и изъ чего 
онъ развился; ехопііпш, отъ ехопііп, начало или починъ, въ 
смыслѣ того, чѣмъ извѣстный предметъ въ первый разъ заяв¬ 
ляетъ о своімъ бытіи, но въ частности Ь) вступленіе въ рѣчь 
или въ разсужденіе; еіетепіа, схожей, буквы, 2) начатки, 
начальныя основанія ученія, Ь) основанія той или другой на¬ 
уки, 3) основной матеріалъ, основныя вещества ила стихіи, 
изъ которыхъ что-япб. сложилось, слѣд. вообще—элементы; 

въ этомъ смыслѣ по-.тат. говорится и іпіііа. АЬ іпіііо гегшп 
Котапагшн изгціе ,иі Мисінш роліійіееш М. гез отпез зіп- 
диіогііт аііногит ІШегіз татІаЬаі, Сіе. Ог. 2, 12. Еез Ко- 
тапа аЬ ехі^иіз іпіііів ргоіесіа езі. ѣіу. Ргаеі'аі. Абг еі іцрйз 
еі аеріа еі Іегга ргіта вииі. Ег$о еа іпіііа еі, иі е бгаесо 
ѵегіат, еіетепіа *) сіісипіиг. Сіе. Асасі. 1, 7. Оиісі езі, оуиз 

') Не го, что будто еіетеиіа слово греческое, во то, что и по-гречески 
ятві^сГ* :ін. такт, же „элементы языка11, а уже потомъ получило к дальвѣішее 
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чѣмъ пограничная линія. Ытез зн. дорога, которая шла межіу 

двумя пахотными полосами и гак. обр. была границей между 

ними; по углямъ или на вершинахъ угловъ, которыми сходи¬ 

лись Нт Пев какого няб. земельнаго участки, стояли /еппім 

Меіяе наз. два остроконечные столба на двухъ концахъ пр 
дольной стѣны (вріо а) въ Сігеиз; изъ этихъ столбовъ одних, 

стоялъ подлѣ сагеегез (пункта, откуда начинался бѣгъ либи 

конная скачка), а другой на противодоложномъ концѣ, и слѣд, 

послѣдній столбъ былъ самымъ крайнимъ пунктомъ, до кото¬ 

раго каждый разъ надобно было пробѣжать ели проѣхать, а 

гутъ сдѣлать поворотъ и пробѣжать либо проѣхать назадъ до 

перваго столба. Отсюда піеіа зн. еще и 'метафор, заданная 
себѣ, предположенная цѣлъ. Черта, Инея, проведенная передъ 
сагсегек известкой, саіх, либо мѣломъ, егеіа, точнѣе показы¬ 

вала на правой половинѣ сагеегез мѣсто, откуда надобно было 

начать бѣгъ или скачку, а на лѣвой половинѣ мѣсто, гдѣ 

скачку или бѣгъ надобно было кончить, сдѣлавши семь тѵровъ 

около ьріиа съ ея двумя шеіае; поэтому и саіх, сгеіа, Ііпеа 

часто зн. метафор, конецъ, задача, цѣль. Изъ глаголовъ, ііиіге 

зн. опредѣлитъ матеріально либо теоретически границы, цѣль 

(степень), конецъ распространенія (вліянія), т. е. мѣста, вре¬ 

мени, силы,—предѣлы, внутри которыхъ что-ниб. должно дер¬ 

жаться либо до которыхъ должно доходить; напротивъ, Ітііі- 

паге зн опредѣлить, провести физическія либо воображаемыя 

границы или черту раздѣли между какиыъ-ниб. предметомъ 

и другими, однородными либо разнородными съ нимъ. Сопсіи- 

Йеге зн. не столько «оканчивать» въ смыслѣ: дѣлать такъ, 

чтобы что-ниб. прекратилось, сколько «прибавлять къ чему- 

ниб.» то, отъ чего что-ниб., какъ цѣлое, получаетъ необхо¬ 

димое заключеніе, необходимое округленіе, поэтому въ частно¬ 

сти еще а) выработать заключеніе ораторской рѣчи цѣлой 

либо какой-ннб. одной ея части, и Ь) выработать заключеніе 

силлогизма. Регікеге, довести до конца, выполнить, обрабо¬ 

тать въ подробностяхъ, означаетъ количественно либо т1 

сшеямо-полную обработку какого-пиб. предмета до величины 

либо достоинства, соотвѣтствующаго цѣли либо идеѣ предмету 

! 
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отсюда регіесіш — совершенный. Соіііісеге употребляется не 
только—подобно регіісеге—съ дополненіями изъ именъ пред¬ 

метовъ, бытіе которыхъ происходитъ отъ дѣйствія дѣятеля, 
означеннаго подлежащимъ глагола, въ значеніи 1) «довести 
что ниб. до полной его величины, до полноты по содержанію», 
и елѣд. окончить, исполнить обработать, отдѣлать, выра¬ 

ботать,—но и въ соединеніи съ дополненіями изъ именъ та¬ 
кихъ предметовъ, которые отъ дѣйствія дѣятеля, означеннаго 
подлежащимъ, терпятъ или страдаютъ, и тогда зн. 2і чте¬ 
ний. въ его составѣ или содержаніи разрушитъ, уничто¬ 

житъ, истребить, или только ослабитъ, обезсилитъ либо а] ма¬ 
теріально, по существу, либо Ъ'. въ силѣ и вліяніи. Аѣвоіѵеге. 
что-ниб. такъ обработать, выработать, отдѣлать, выполнить. 
чтобы болѣе ничего не требовалось для полной его величины, 
для полноты его содержанія. Вмѣсто аЬяоІѵеге, регіісеге и соіі¬ 
іісеге—особенно въ первомъ значеніи послѣдняго—въ лапши 
серебрянаго вѣка и позднѣе употреблялось еще сонкшншаге. 
Регареге по значенію находится въ связи съ азеге, какъ рег¬ 
іісеге и соіііісеге съ Іасеге, и поэтому зн. обрабатывать, со¬ 

вершатъ, доводитъ до конца такія дѣйствія и предпріятія, 

о которыхъ, когда не нужно означать доведенія пхъ до конца, 
говорится не іасеге, но ацеге. Ехзециі зн. заниматься какямъ- 
ниб дѣломъ до его конца, до ею конечнаго результата, а 
стѣд. Ь) до его осуществленія пли выполненія, слѣдить, ста¬ 
раться о немъ, наблюдать за немъ, и так. обр. его обрабо¬ 
тать, доставить ему успѣхъ, совершить, выполнить. Раігаге и 
регреігаге, не употребительныя у Цицерона и Цезаря, но у 
Саллюстія встрѣчающіяся часто, принадлежавшія собственно, 
вѣроятно, къ языку религіозной обрядности,—по значенію то¬ 
же, что регацеп' и соіііісеге, и употребляются особенно съ 
дополненіями нзъ именъ такпхъ предметовъ, которые состоятъ 
вч, какой-ниб связи съ божественной либо общечеловѣческой 
правдой. Iлцнгот і1ію тіііа ас] ехігетит (теш Оаіііае ѵепе- 
пші Ьіѵ. 40, 16, т. с. на тотъ пунктъ, который составляетъ 
самую крайнюю границу Галльской территоріи со стороны Лн- 
гуріи; іепнііша значило бы: на тотъ пунктъ, который тдіьля- 

2б 



етъ Галлію отъ Лигуріи. Іп /іпіЬив Ьусношае ѵI Саррабосіае 
ІШегие шіііі гесМііае шпі. С к. І)іѵ. 15, 1, т. е, тамъ, тлѣ 
области Л. и Е. только соприкасаются между собою, а не: 
вообще тамъ, гдѣ пограничная мж/ К, п Л. съ дру¬ 
гими землями. Ріпіз ѵііне, конецъ жизни, полагаетъ предѣлъ 
продолженію жизни; іегтіпі ѵііае отдѣляютъ этот о свѣтъ отъ 
тою свѣта—Во»§ш8, (рпші ѵііае іегтіпі (ограниченность) 
розіиіаві, соібіаге. Сіе. ЕаЬіг. 10. Ееѵеіііз арті Іегтіпов 
еі иіігн іііш'іез сііепііиш 8&ІІ8 аѵагнз. Нот. Об. 2. 18, 24. 

Оиш'шш аеШиш сегіиз езі іегтіпиз: бепесіиііз пиііиз езі 
сегіия іеппіпш. Сіе. 8еи. 20. Сопбіііиепбі яіші іп аішеіііа 
/тез, диазі іегтіпі бііідепбі. Сіе. ЬаеІ. 16: і'шез, какъ да¬ 

леко можетъ идти съ своими нравами дружба, Іегтіпі, гдѣ она 
должна останавливаться, для того чтобы не перейти въ другія 
сферы, фиі зіиііеі оріаіаш сигзи сопііпцеге теіат, тиІі| Іи- 
Іа іескдис риег, зибаѵіі еі аівіI. Ног. А. Р. 412—413. Ро- 

риіі Еоніапі ішрегіиш ЕІіепик /іпЫ. Сае8. В. О. 4, 16. Гііііге 
ЬеІІиіи, войну окончить побѣдоносно. Ішшепза раікіііиг ріаиі- 
ііез, иі зиЬ]ееШ саіпроз іеппіпаге оеиііз Ішні і'асііе (ріе'^ 

Ьіѵ 32, 4, Расінш паііші а сирійііаіе, аисіит рег зіиргит, 

спніеіііаіе рефсіит аігріе сопсіизит. Сіе. Ѵегг, 2, 2, 34. 

Сопсіийеге еріаШш. Ісі. АН. 9, 10. Іб гртоб сопсішіеге іііі 
ѵоіині, поп ейісііиг ех ргорозіііз пес езі сонзециепз. 1(1. 

Ог. 2, 53. Регіасііо іа сіи еззе іііік ргоЬаі сопаіа рег/гсет 
Саез. В О. 1, 3. Огаіог ріепиз ас рефесіиз. Сіе. А б ела 
гез соп/ісіеЫщ Ог^еіогіх беіірііиг. Саез. В. О. 1, 2. Ке§." 

ііиін, Ьеіішн, осіо&ііііа ашюз соп/ісегь. Соп/ісеге раігітопішл* 

соп/есіиз аітіз, зепесіиіе, шогію. Кето езі, іііѵепіиз, диі Соа 
ѴепегІ8 еат рагіепі, чиат Ареііез іисііоаіаш геіідиіькеі, А- 

воіѵегеі. Сіе. ОЙ. 3, 2. Огассішз сошіііа піЬііо шіішз регед1 

Сіе. N. В. 2, 4. Мазіішза ошпіа геч ехзедиііиг теріз ойісіа 
еі шинега. Сіе. Йен. 10. 8рещ, &шш, шаибаіа, аіщию 
ѵегЬіз ехщиі І асіииз раігаіиг. Ьіѵ. 32, 8. Ѵшіиш іегптаіо 
сиш Ріпіірро Ьеііо, расе ссгіе потіиш регреігаіа. Ві\. 33, 21. 

347. Ехііиз, еѵепіиз, еѵепіит, виссевзиз, оЫіт. оссивѵ^ 

Ехііиз, исходъ, выходъ (въ смыслѣ дѣйствія и мѣста), ыет«- 
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■фор. = конецъ, заключеніе, послѣдній результатъ, къ которому 
что-нпб. приходитъ въ концѣ своей дѣятельности, какъ # ея 
развязкѣ. ЕѵеМиз, для котораго Цицеронъ въ ріигаііз часто 
употребляетъ формы отъ еѵепіит, зн. послѣдствія, слѣдствіе, 
результатъ, которые что-нпб. во время своей дѣятельности либо 
въ концѣ ея встрѣчаетъ около себя. Хорошій, желанный, счаст¬ 
ливый ходъ дѣла либо результатъ наз. виесевзиз, — слово, 
которое встрѣчается совсѣмъ не такъ часто, какъ воображаютъ 
ыовпчеи въ письмѣ по-латинп. ОЪіѣиз и оссазиз оба означаютъ 
сзакатъ» свѣтила, налр. зоііз, зніегиш, въ отличіе отъ ойиз; 
только оссазиз означаетъ еще тремя и мѣсто заката, западъ»; 
метафорически оссазиз особенно — упадокъ, порча, кру¬ 
шеніе, гибель, оЫйіз = смерть. Соніідіі сопзііііз иозігіз ехііиз, 

диет орЫпшщз. Сіе. ВпЦ. 11. Іп геѣиз тацпіз соняііа 
ргішит, ііеіікіе асіа, ровіеа еѵепіиз ехзресіаніиг. Тсі. Ог. 2, 
15. Саиззае еѵепіопт та§і$ ніоѵепі, дшш ірза еѵепіа. Ііі. 
Ай. 9. 5. Орегіз ргозрегі зиссеззиз. Віѵ. РгаеС. Боііз оссті 
Агіоѵізіиз соріаз зиаз іп сазіга тіихіѣ Саез. В. О. 1, 50. 
Оѣііиз Вопиііі. ТиІНае. Сіе. 

348. Регдеге, сопііпиаге. Регдеге '), продолжать начатый 
путъ, получаетъ общее значеніе: продолжать что-ниб. начатое. 

Соыйішаге зн. нс допускать никакою перерыва въ ходѣ какого- 
нпб дѣйствія пли въ бытіи какого-ниб. состоянія либо въ ряду 
тѣхъ или другихъ предметовъ: этотъ ходъ непрерывно продол¬ 

жать, предметы помѣщать другъ подлѣ друга безъ промежут¬ 
ковъ. Ьаеіі—а б сазіга регуипі (къ которому они передъ тѣмъ 
уже подошли на 2000 шаговъ). Свез. В. 6. 3, 18. Рег- 

аат аТцие іизедиаг Іондіиз, Сіе. Ѵегг. 3, 20. Аёг тагі сопіі- 
ииаіиз езі еі иаіига і'егіиг аб еоеінш. Ы. N. Р. 2, 45. Сопіі- 
пиаге сопзиіайіпі ѵоіиіі. Віѵ. 24, 29. Регдеге ііег не преры¬ 

вать пути, не оставлять недоконченнымъ, сопііпиаге не оста¬ 

навливаться па пути для отдыха. 

*) ІІзъ рег, какъ $иг§о отъ виз, шегцо отъ шаге (сличи воут&па отъ яза.-л), 

к(• агцо отъ враг естхрк^3"). Іегуо отъ (ег вь Иір'-ім, поіоиэі- п окончанія 

во (іго). 

26’ 



349. Сешге, сипсіагі, Іегдіѵегшгі, сіеігесіаге, сіе/идеге, 
Мезііаге. тогагі. іагйагг, тапеге, ёевіпеге, йезЫеге, іпіег— 

ргаеіег—, отШеге, ргаеіегіге, зе гетіііеге, зе гесгеаге, ее ге- 

/ісеге, ве геіахаге. Севтге зн. дать остановиться занятію 
таила - тібудъ начатымъ ши и обычнымъ дѣломъ, либо и 
продолжать его только медленно, вяло, лѣниво, съ большими 
или меньшими перерывами, слѣд. пожалуй = гулять, отды¬ 
хать, быть безъ дѣла (любить бездѣлье), быть вялымъ, лѣни¬ 
вымъ, мѣшкотнымъ, мѣшкать, — вообще въ худую сторону 
впрочемъ не всегда. Сішс4ягі колебаться и бояться въ вид, 

опасности либо трудности дѣла или предпріятія, а отсюда— 

медлить, мѣшкать, не рѣшаться на хлопоты либо на рискъ, -- 

какъ въ худую сторону, такъ и не въ худую. Тег§іѵетгі, 

собств. обращать тылъ, отказываться, отнѣкиваться, упираться 
передъ чьимп-ниб. просьбами или требованіями, сходно съ бё* 

Ігейаге и «Іеііщеге, о которыхъ сы. § 260. ШсвіШ'е, при той; 

или другой помѣхѣ на ходу впередъ останавливаться, заил¬ 

ятся, спотыкаться, метафор .^затрудняться, смущаться, н, 

умѣть найтись. Могагі, которое сюда идетъ только въ не¬ 

переходномъ значеніи, зн. засиживаться, застаиваться на 
одномъ мѣстѣ и так. обр. дѣлать остановку въ начатомъ движе¬ 

ніи; но Щгбагі=быть остановлену, задержану въ скорости, вы! 

ожидаемомъ, желаемомъ продолженіи или всестороннемъ вы¬ 

полненіи какого-ниб. предпріятія или дѣла; а шаиего вообще= 

не двигаться съ мѣста, гдѣ пришлось быть. Юевігкте прекра-^ 

щать то, что мы дѣлали; йезівіеге не продолжать, не выполнять 
совсѣмъ того, что мы начали-бьш дѣлать Іпіегшііѣеге прекра¬ 

щать. прерывать на-время, съ тѣмъ чтобы потомъ опять взяться 
за тоже и продолжать дѣло; ргаеіеппійеге, нарочно либо не 
нарочно миновать, прогулять, пропустить, проглядѣть, но только 
съ личными подлежащими, тогда какъ ргаеіегіге въ ргаеіегіі 
те употребляется даже безлично, а вообще ргаеіегіге говорит¬ 

ся главнымъ образомъ о пропускѣ или просмотрѣ на письмѣ 
либо въ рѣчи: отійеге дать ускользнуть тому, что до сихъ 
поръ у насъ было или что мы крѣпко держали, но еще чаще 
2) порочно выронить, пропустить что-шіб. такое, чтб мы могли 



бы имѣть или удерживать, пе заниматься чѣмъ-ниб., ае вмѣ¬ 
шиваться во что-нпб., часто почти — ш.’цііцеге. Послѣдніе тля- 
голы сходятся въ понятіи «отдыхать, переводитъ духъ»: въ 
частности ее гетіііеге, взятое отъ УшЪепаз гетіііеге, зн. пре¬ 
кращать напряженіе, усилія, $е гесгеаге собираться съ сида¬ 
ми послѣ утомленія, зе геіахаге давать или устраивать себѣ 
облегченіе отъ напряженія, отъ усилій. ІИе пои сешіі сіе поЪЫ 
іІеігаЬеге. Сіе. Ай. 11, 1! РаиІІит зі севшяет, еши Лот! 
поп оЕешйззепі. Тег. Ешь 4, 4. 5. Аззециог, зі ргорего: еі 

сипсіог, атіііо. Сіе. АП. 10, 8. Вниз Іюлю поЪія сипсіашіо 
гезіііиіі гет (вс. ГаЪіиз). Еіш. *) Кес АпііосЬю пііга Іегді- 
гегтпйит гаіиз, пе зиогит апітоз пітиегеі сЫгесктйо сег- 
іатеп, еі ірве соріаз есіихіі. Еіѵ. 37. 39. Вотаапі таііііея 
ЪаезііаЪапі іи раіисіе. Саез. В, С. 7, 19. Коп Ытіат ге- 
ьрошІеЪо. Сіе, Асасі. 1, 2. ()иіц тогог іп іеггіз? Сіе. ІЗоші. 
8с. 3. Ітреіиз Іюзііит іагйаіт езі. Саез. В. О. 2, 25. ()ишп 
те еі атіеі еі гаейісі Ііогіагепіиг, иі саиззаз а^еге (ІевЫегет, 
(іиосіѵіз роііиз регіеиіиш айешиішп, (ркті а зрегаіа Шсепйі 
«Іогіа сіізсеііешішп риіаѵі. Сіе. Вгиі. 91. Сопѵеніиз Йегі 
(іевіегипі 1(1. А и. 18. 

350. Ехігетив, иШтиз, розігетив, поѵіззітт, тргетіѣ. 

зиттиз, іп/гтиз, ітт. Ехігетиз зн. самый крайній, послѣд¬ 

ній, самый верхній или самый нижній, самый далекій отъ цен¬ 

тра либо начала предмета по мѣсту, по очереди (порядку), по 
времени, по достоинству либо степени, и гов. о положеніи са¬ 

михъ вещей, въ смыслѣ объективномъ; иШтиз точно такъ-же 
самый далекій но мѣсту и пр., но съ точки зрѣнія говорящаго, 
или съ запитаго имъ мѣста, слѣд. въ смыслѣ субъективномъ; 

розігеншз, самый адвій, послѣдній, самый далекій отъ самаго 
передняго или перваго, т. е. отъ того, кто всѣхъ ближе или 
на первомъ планѣ но порядку на мѣстѣ либо по времени, рѣд¬ 

ко по достоинству (степени),—какъ въ смыслѣ субъективномъ, 

') Поваръ: -Ііі хаі (Фг’(Но{) ігарзі гшѵ лШтйѵ »па« еГ^еѵ, ште хм рійг-щ 

ігсоѵоралЭоѵіи; вотъ, въ канонъ омыед'Ь Фабію первоначально дано было въ 
І’имѣ іі]іознаніе. 
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такъ и объективномъ; ііошзши?, которое "у Цицерона встрѣ¬ 

чается только однажды, а у Цезаря, Саллюстія, Ливія употре¬ 
бительно, зв. послѣдній, т. е. кто въ порядкѣ по мѣсту либо по ] 
Бремени. рѣдко по достоинству, приходитъ, наступаетъ либо по¬ 

является позже всѣхъ другихъ,—понятіе, безъ котораго легко* 
можно было бы и обойтись, потом} что довольно было, вмѣсто* 

него, сказать о самой крайней дали отъ какого-ниб. началъ? 

наго пункта; знргеишз, самый высшій или послѣдній въ ка- 

комъ-виб. восходящемъ порядкѣ, употребляется обыкновенно 
только для большей торжествнпности иля и для вѣскости вм, 

щпппии, всего чаще бываетъ эпитетомъ при именахъ питъ 

предметовъ, которые напоминаютъ о концѣ жизни или связаны 
съ нимъ; зиішішу, высшій, главнѣйшій, высочайшій, самый край¬ 

ній, послѣдній, превосходнѣйшій, отличнѣйшій, величайшій, са¬ 

мый лучшій, въ томъ смыслѣ, что есть самый далекій отъ уров¬ 

ня или низшаго круга либо разряда по мѣсту, времени, по¬ 

рядку расположенія, достоинству, степени; антитезы: іпйшім 
по мѣсту (въ пространствѣ) или достоинству, ішць' только по 
мѣсту. Соеішн ехігепшт аЦие иШптт шиіиіі езі. Сіе. N. Б. 

2, 43. 111с агорой г еензеі ін Ш'іпііо іпаш, іи цио лііііі пес 
тттчт нес іп/іпшт пес шесііиш нес иііітит пес ехігепшт 
8ІІ, ііа іеггі, иі соисигзіоніЬия Мег ве соЬаегезсапі 1(1. 

1, 6. Ехігетит орріЛит АПоЬгоршп, ехігети аеіав (ее, ѵіѣае),^ 
ехігепшт регіеиіиш, ехіг. аЦие иііітит непаіив соішиііищ. 
Саез. Сіе. Ех срыЬиз чіеіііз іііа піініша, цаае гіІЫта соеіо, 

сіііща Іеггі 8 Іисе Іисеѣаі аііена. Сіе. Нер. 6, 16. Шітае% 

шатія іеггагитуие раіѣез. Ьіѵ. ѴШта анЬкрйЬаз. Сіе. ІІШ- 
тит зирріісіит. 8і а ргітіз іпсіюаіізфіе наіигін а*1 иШтчЗ 
регСесіазцие ѵоіитиз ргосесіеге, аЛ сіеогига паѢчгат регѵеніа* 

шив пест*, еві. Сіе. N. I). 2, 12. С)иі ех іів поѵтітт ѵепіі, 
т сопкресіи тиШіиЛіпів песаіиг. Саеь. В. О. 5, 66. Аііа 
ргіта (огаіог) ротѣ, аііа ровігета. Сіе. Ог. 15. Езі рщіге* 
тті ошиіиш тахійшш Іигріішішет кшзсіреге ѵііае сиріЛіШе. 
Ы. РЫ1. 13, 21. Ниттив тонн, Іоснв (1. мѣсто, 2. среда, 

сфера, чинъ, положеніе, состояніе), .-шита вепесіиз, ікіез, за- 
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1ш, гея риЫіса (высшіе интересы государства), Іпі’ітцд іосия 
(совершенный контрастъ къ зиишшз Іосив). ІпГіта рІеЬа. 

351. ІМртеге, ропеге, геропеге, (Аугсеге, ргорсеге. Эти гла 
голы подходятъ подъ одну категорію въ томъ отношеніи, что 
(Іеропеге зн. совершенно откладывать, оставлять, покидать, ро¬ 
пеге вообще=не удерживать у себя или на себѣ, аЬрсеге 
отбрасывать, бросать прочь, отвергать, усиленное выраженіе 
понятія (Іеропеге или ропеге; ргорсеге бросать вонъ, на¬ 

ружу, или впередъ, на видъ, а отсюда == покинуть, бро¬ 

сить, оставить безъ вниманія; потомъ, геропеге зн. отложить 
что-ниб. въ сторону на время, чтобы послѣ опять тѣмъ за¬ 

няться; (Іеропеге и ропеге, положить куда-ниб. подъ присмотръ 
и на храненіе '). Беропеге аггпа, опега, ітрегіиш, ргаеііат 
іи вііѵін, ресиніат іп іетріо. ТаЬиІаз ІевЪтіепй іп аегагіо 
ропеге, ропеге Іипісат, ѵезіетп. Ггисіик сошіеге ас геропеге. 
АІгрсете агша бросать оружіе прочь, но ргорсеге класть ору¬ 

жіе (сдаваться); аЬрсеге ѵіі.апі, зреш, тпеіит. Ргоуісеге Ііііег- 
Іаіет, зиов. 

352. Іге, тете, ѵайеге, атЪѵІащ угасіі, дттгі, іпсеіеге, 
Ыдгейі, всапёеге, реіеге, іеЫеге, іепеге съ ихъ сложными и 
синонимами. Идти = двигаться впередъ, безъ всякаго доба¬ 

вочнаго смысла, будетъ іге ■); поэтому говорилось не только 
рейіііин іге, но и ециіз, паѵіЬиз іге, и іге наир. теііиз, ор- 

ііше, ргогзиз... іге значило идти впередъ, успѣвать. Меаѵезн. 

«идти» по указанному пути, къ извѣстной цѣли, отъ опре¬ 

дѣленнаго пункта, но въ прозѣ гов. всего больше объ экипа¬ 

жахъ, звѣздахъ, водѣ и подобныхъ предметахъ, имѣть опредѣ¬ 

ленный путь, опредѣленное направленіе. Ѵайеге, идти, выстав¬ 

ляетъ на видъ физическое либо нравственное напряженіе 
идущаго, либо по трудностямъ и дурному состоянію мѣ¬ 

ста движенія или пути, либо по какимъ-нибудь причинамъ 
въ самомъ идущемъ лицѣ ;). АшЬаІаге ) зн. либо ходить 

М Сл. Зейфферта, ѣаеі. р. 231. 

*) Отъ Одного корня съ Йѵсі. 
3) Сомнительно, сродно-ли съ Змш. 

4) Едва-ли отъ ашЬо. 
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туда и сюда на ткомъ-тб. опредѣленномъ пространствѣ, 
напр. для прогулки, либо проходитъ путь опредѣленной длины. 
Ѳгм 1і '). выступать, шествовать, означаетъ походку, при ко¬ 

торой замѣтны со стороны отдѣльные шаги, или выставляются 
они па-видъ, и так. обр. походку важную, торжественную, по¬ 
ражающую. Сгаззягі у Цицерона и Цезаря совсѣмъ не встрѣ¬ 

чается, но у Саллюстія, Ливія и позднѣйшихъ встрѣчается ча¬ 

сто, впрочемъ уже не въ коренномъ значеніи, встрѣчающемся 
у поэтовъ, по метафор .=наступать на что-ниб., особ, п 
смыслѣ непріязненномъ, а отсюда и дѣйствовать враждебно 
противъ—(іи а!і(]иеш, іп аіідиісі); но въ значеніи «свирѣпство¬ 

вать, поражать»—о болѣзняхъ—его не надобно употреблять, 

Іясесіеге. выступать, имѣетъ въ виду возбудить вниманіе, слѣд.' 

близко къ §гасіі; но пщгесіі, ходить, идти, не имѣетъ добавоч¬ 

наго оттѣнка ни ргабі, ни іпсесіеге. и зн- 2) вступать въ ка 
кое-ниб. мѣсто, напр. сіотиш, іи игЬеш, Ь) на путь, напр. 

ѵіаш, с) метаф вступать въ положенія, приступать къ дѣй¬ 

ствіямъ, которыя можно какъ - ниб. сравнить съ ѵіа, ііег, 

сш’зиз, іп аінрікі. а1і<рлс1, или и съ іпітп. (приниматься, на-' 
чинать), во всѣхъ случаяхъ съ подлежащими личными. 8сап- 

(Іеге подниматься, взбираться, всходить, никогда не зн. просто 
подвигаться, идти Ц. 8о1, Лишен, ріоизігит, зрігііик теаі. 

Арріиз рег іигЬат жйет іп сагсегет сіисі ]и88Іі ІсіИит. 

Ьіѵ. У, 49. ІпіегешЗа зщпа еі ѵабепйит іп Ьо>1ет. 1*1. 7, 

24. Ѵайіі іи ешкіеш сагсегет раиеіз розі атііз 8осга- 

іе8. Сіе. Тизс. 1, 40. 8і гесіс атЪгіІаті І8, диі Нанс ерізіо- 

Іаш іиііі, іп ірзит іиит (Нет іисіеііі. 1*1, АН. 9, 3. Зеріііь 
^епіа тіііа развииві атЪиІаге, тагіа атЬиІаге. Сіе. Аііа аііі- 
шаііа дгаМтдо, аііа зегрепсіо—а*1 разіиш ассейипі. Т<1. N. 

Іѣ 2, 47. Ѵіг іог1і8 (иіепіі апіиш, зі гев ііа і'егеі, дпкііеіиг 
ай тогіегп. 1*1. Тизс. 1, 4(1. Апіпіиз иЪі а*1 ціогіат ѵігіцііз 

*) Непремѣнно еродво съ пѣм. „исЪгеіІеп“ (съ слав. ггряду-1. 

) Вітріісіа теаге, ѵасіеге, ^гаііі, асашіеге встрѣчаются не часто, но только 

оттого, что случаи выставлять на-пидъ проетое, общее значеніе этихъ глаго¬ 

ловъ представлялись рѣже, чѣмъ мы можемъ воображать по нашему ѵиотреб- 
лешю аішріісіип). 
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ѵіа упізваіш, акиікіе риііепз роіепвцие еві. ЬаН. йищ Ргігоет. 
Аваегѣог аіі ве уиѵе дгшагі, поп ѵі. Ілѵ. В, 44. $і ьи&, іп- 
дгейеге-, ві іпдгейегк, сипе. Сіе. АН. В, 2В. Іпдгейі іп Ьеі- 
кт, т огаііопеів, іп врет аіщиаш а. аіісщиа га, ііщгейі 
ѵе§ііе;ііз и ѵевіщіа аксищв, іпцгаИог йісеге, Шіегів ташіаге. 
Іпсесіипі рег ога ѵевіга т«ч<тійсе. 8а11. Лии;. 27. 
А (Иге ай аііциет. рѣже ай аіщиет Іосит. приходить къ кому- 

ниб., въ какое-нпб. мѣсто, айне аіщиеш, подойти, придти, 

явиться къ кому-ниб., для того чтобы поговорить съ нимъ по 
какому-ниб. дѣлу; айіге аіщиій подвергать себя чеыу-ннб., аб 
аіщиій вмѣшаться во что-нибудь. А<™тейі аіщиет= айіге аіі- 
циет, но часто 2) = нападать, айотігі; а^игейі ай аіщиій = 

айіге ай аіщиій; а^іігейі а1щиій= предпринимать, браться, гов. 

и съ іпіт., какъ щцгейі. Ассейеге, подойти, ай аіщиій, Ъ) при¬ 

соединиться, прибавиться, въ смыслѣ усиленія предыдущаго по¬ 

нятія, ай аіщиій, с) вмѣшаться во что-ниб., ай аіщиій. Соіге 
сходиться, собираться на одномъ пунктѣ; соіге зосіеіаіеш сию 
аіщио = вступить съ кѣмъ-ниб. въ свя-зь. въ сообщество. Какъ 
бы слѣдствіе соешпіі есть сопѵепіге 1) сию аіщио — встрѣтиться 
съ кѣмъ-ниб., 2) сопѵепіге аіщиет = говорить съ кѣмъ-ниб., а 
иногда и сит аіщио, 3) соглашаться, сходиться на чемъ-ниб., ак¬ 

цией сопѵеші аііепі сиш аНсуио или іпіег аНгуиоз иди такъ, что 
подлежащее бываетъ выражено предложеніемъ съ иб, означаю¬ 

щимъ условленное дѣло, обязательство, или оборотомъ асе. с. іи- 

і'ін., выражающимъ заявленіе о сущности дѣла. Соіщтейі сиш ак¬ 

цію 11 = сопѵепіге сит аіщио, только употребляется рѣже по¬ 

слѣдняго, а напротивъ очень часто 2 )=сталкиваться съ кѣмъ- 

ниб. враждебно, для сраженія. Сотшеаге, ходить взадъ и впе¬ 

редъ по извѣстному пути, особенно за, часто посѣщать какое- 

ниб. мѣсто для торговли (аеі аіщиеш іосшп), слѣд. не ограни¬ 

чивается въ употребленіи, какъ піеаге, но говорится и о ли¬ 

цахъ. Іпіге 1)=входить, наир, йопшш, уп. рѣже, чѣмъ іиіга- 

ге, 2) вступать въ какую-нпб. связь, въ какш-нпб. отношенія, 

въ должность, браться за какое ннб. предпріятіе, приниматься, 

начинать, 3) не лично (съ подлежащимъ изъ имени предмета 
неодушевленнаго), напр. аеіаз, ѵег іиіенв. Сопзсеініеге, всхо- 
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.тип. еЛ~-. особенно садиться на какое-ниб. орудіе переѣзда «| 
мѣста на мѣсто, напр. лаѵепТ, сштшп, ецииі»; усиленіе этой 
понятія есть абасенбеге (съ аб, іп и просто съ ассин.), всходить, 

подниматься вверхъ, кверху, 1) въ собств. смыслѣ и въ смыслѣ 
сон.чсембеге, и 2) метафор., когда въ обстоятельствахъ дѣла бы¬ 
ваетъ что-ниб. похожее на движеніе по лѣстницѣ. Евсепбеге зн, 

?і іосит йгйшт абвсепбеге '), но еще и=сходить съ ко¬ 

рабля, какъ бексепбеге, спускаться, антитеза къ абвсепбеге, но 
потомъ гон. и 2) въ оборотахъ въ родѣ іп асіегп, іп сегіатен, 

п подобныхъ, въ основаніи которыхъ есть представленіе о спус¬ 

кѣ съ Іоспв зирегіог на аоцишп; еще 3) соглашаться яачто- 

пиб., нисходить, унижаться (доходить) до чего-ниб., чтб состав¬ 

ляетъ самую крайнюю степень нисходящаго ряда ступеней.—Ре- 

іеге, подступать къ чему-виб., добираться, домогаться, Ь) въ 
смыслѣ враждебномъ, напускаться, нападать на что-ниб. (аіі- 
фН‘ш Іарібе. ісіи, <гІйбіо, тегіл'а е(с.). Тешіеге и сопіепбеге 
прямо куда-ниб. направлять свой путь; о поѣздкѣ по морю въ 
этомъ смыслѣ употреблялось іепеге. Аб совѣта іепйеге. Ьіѵ. 

Вгипбібіиш іетіеге. Сіе. Сопзиі, а Вгипбіяіо грипп Ігапшізш-* 

веѣ, Согсугат іетіі. Еіѵ. 32, 9. Я 
353. Ыщиеге, геііщиеге, гевіаге, Аезегеге, сіеевзе, АевШиеге, 

')іфсеге, сПз—, (к—, сжеАеге. Рѣдко встрѣчающееся въ прогѣ 
!іп(]иеге р и геііі^иеге значатъ: отдѣляться, отставать отъ| 

какого-ниб. предмета, не имѣя желанія или лишаясь воз- 

нежности взять его съ собой, Ь) оставляя желаніе ши 
лишаясь возможности долѣе заниматься имъ, а отсюда ге-^ 

,'ііщвсге часто зн. 2) оставлять при своей смерти, и о со¬ 

чиненіяхъ, Ы оставлять другемъ на употребленіе, на выполне¬ 

ніе ■'). Оевегеге сначала, можетъ быть, выраженіе военное^ 

') Сл. Зевфферта. Ьаеі. р. 231. 

5) Сродно въ Гиен, какъ ігкріаш съ ікгоѵ и, наоборотъ, еердиь, вол. і**5' 

съ ІЛГС-. 

5) Въ значеніи „ос»на«йіея“, если это выраженіе означаетъ переходъ м 

едѣдней части какой-ииб. разсматриваемой матеріи либо къ составленію 

сіивіоиіь, употребляется гедіаі, ш или с. литіи., въ послѣднемъ случаѣ 



покидать шеренгу, строй, товарищей но потомъ получило 
смыслъ общій: незаконпо, самовольно прекращать связь а, 
квкиш-ниб. предметомъ, обязанности къ которому надобно 
было бы исполнять, а отсюда часто — покиФтъ, бросать. Въ 
атомъ же смыслѣ можно говорить и Дееяяе: это антитеза кт. 
-ціекяе, слѣд. — не быть при комъ-нпб. при нуждѣ или опас¬ 

ности для помощи и защиты. Слѣд. (Іезегіі аІЦиепі, кто при 
опасности убѣгаетъ отъ того, а ііееяі аіісиі, кто въ такомъ же 
случаѣ не спѣшитъ быть подлѣ того. Но между тѣмъ какъ при 
Деясгеге пренебрегается долгъ, а при «Іееяяе дружба, любовь,— 

(ріі (ІеяШгііѣ тотъ обманываетъ надежды и озюиданія, болѣе 
или менѣе справедливыя Въ значеніи «покидать» йейсоте аіі- 

Чиегп говорилось только о вещахъ (предметахъ неодушевлен¬ 

ныхъ;, въ смыслѣ: исчезать, пропадать, проходить, отказываться, 
измѣнять, ивъ страдательномъ оборотѣ = быть покинуту чѣмъ- 

ниб., напр. а ѵігііиія, когда онѣ пропадаютъ. Наконецъ, если 
«покидать» зн. выдти вонъ изъ какой-ниб. мѣстности, то это 
будетъ «ПясеДеге или ііесшіеге, особенно тогда, когда выходъ 
будетъ вслѣдствіе какого нпб. принужденія, напр. полицейскаго. 

N05 раігіа Ійщиітиз агѵа. Ѵігц. ЕсІ. 1. 3. Тлшрштиз паШ- 

гаш ай ея С] и е ѵіііеашия. Сіе. Ог. 3, 46. Вшшіогіх реііѵіі, иі 
іи Оаіііа геііщиегеіиг. Саея. В. О. 5, 6, 3. Тйапі ІіаКага 
егесіат асі те ііеіешіеікіит сіевіііт ас геЩиі. Сіе. Ай. 3 

15. Раияашая піацтіаш яиі геіщиіі і'аішип. Лор. Раид. 1, МиІ- 
Й8 поп тоДо «таииш пиііиш, яеД пе раіеае чшйеіп ех отпі 
Ггисіи нЦиеехаппио ІаЬоге геІіпциеЬітйіг. Сіе. Ѵегг. 3, 48. 

АреЛед Соае Ѵепегія райет іпсЬоайип геіщиіі. 1(1 ОЙ’. 3, 2. 

СоішпІ88н ргоеііо сІезегііиг а яиія (щіІЩЬия) Ѵагия. Саея. В. 

С. 1, 13. Ошлея ішіі аЦие ашіеі те сіевегті. Тег. Еіт. 3, 

7. Везегеге ѵііат. Сіе. 8еп. 20. Еейиіик яепайіі геіцие 

іеійуиит езѣ, іеііиуиіьпг въ той же конструкція; но геИяцикиг, рѣже геіі- 

циіші еві, говорится оеобевио тогда, когда хотимъ сказать о практическихъ 
условіяхъ дѣла: „но встрѣтившимся обстоятельствамъ остается только вотъ 

что.“ Но нирегезѣ яейдетъ ни въ одномъ лиг этихъ трехъ случаевъ. Сд. ’Лейф- 

ферта, Згііоі. І,а(. 1 р. 17 и р. 19Я. 

*) Это видно уже изъ сіезегіог. 
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риЬІісае ве поп ёе(иіигит роШееіиг. Спев. В. С. 1, 1. Ани¬ 
сій (іете. Сіе. АиііосЪив еі а киів, г^иі нюгаЬаЫиг іп Азіа, 
еі аЬ $осіі8, циі еа, іп грюгигп врет ѵосаѵегяиі, поп ргаехіа- 
Ьані, (ІевііШт, Іпіга наіінт Тііегптруіагит аеугесеті. Ьіѵ. 36, 
15. 8рез те іІевШиіі; а ере йевіііиог. Тлц.... 

354. АтЫге, сігсиіге, атЪиѣге, йе—, т—, оЪатЪиІаге, вра- 
ішгі. ((Обходитъ» въ смыслѣ «идти вокругъ чего-ниб., пот 
опятъ не дойдешь до начальная о пункта движенія» будетъ 
ашЫге, во идти по окружности или внутри окружности, обра¬ 

зуемой объемомъ предмета, будетъ сігсиіге,—все равно, весь-ли 
вдругъ предметъ обходятъ, ши только по частямъ. <Т)иі аіпюіі 
сіошиш, всякій разъ обходитъ весь домъ; ерп сігсиіЬ сіоптии:, 

также ходитъ вокругъ, около дома, но тутъ можетъ быть еіг- 
сиіге а Ггопіе, а ІаіегіЬие, а і'гопіе еі а ІаіегіЪив и т. д.; но 
ашЫге никогда не можетъ быть съ подобными добавками, въ 
которыхъ выражается движеніе около дома только по частямъ. 

Потомъ, сігсиіге сіотиш, игЬет, іпвиЬш н т. д. можетъ зна¬ 

чить еще «кружить, ходить по всѣмъ частямъ дома, города, 

отдѣльнаго острова и пр.»; но ашЫге въ этомъ смыслѣ ни¬ 

когда не говорится. Въ значеніи «просить» кого-ниб. о бла¬ 

госклонности. о голосѣ на выборахъ будетъ атЬіге, а сігсиіге 
у Цицерона такъ не употребляется, но, съ другой стороны, 

атЬіге ие бываетъ, подобно еігеиіге—«описывать» что-шб. 

на словахъ. АшЬиІаге см. § 352. Сложное (іеашЬиІаге—хо- 

деть до тѣхъ норъ, пока довольно не отдохнешь либо не уста¬ 

нешь; шатЬиІаге — ходить взадъ п впередъ, туда я сюда ня 
опредѣленномъ пространствѣ; оЪаиіІшІаге —туда я сюда ходить, 

ходить взадъ и впередъ, впереди, напереди, на переднемъ планѣ 
вблизи какого-ниб. предмета, ходить тамъ взадъ и впередъ, 

вверхъ и внизъ, но ргаеіегіге проходить мимо предмета ~ не 
останавливаться у него либо не брать его съ собой. 8ра1іап 
выступать, прохаживаться, прогуливаться по опредѣленному 
пространству, какъ атішіаге или іпашЬиІаге. но съ тѣмъ до¬ 

бавочнымъ оттѣнкомъ, что тотъ, циі враііаіиг, ходитъ по мѣ¬ 

сту, устроенному для ходьбы. Теггаш Іипае сигвиз ргохіте 
атЫі. Сіе. Шѵ. 9. Вепаѣогев віпциіов атЫеЪапі. 8а11. Лиц. 13 — 
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■Зепаішп сігсшЪапі го»нті1>>«, АтЪіипіиг, го§атЛиѵ а сатоМа- 
1І8 сіѵев, сргі тапйаиі ігарегіа. Сіе. Вер. 1. 31. СоЪотІев ы- 
ПІ8ІГШТ1 сопит сігсиіегипі. Саек. В. С. о, 93. Едиііев Рото¬ 
ре.} амі асіеш попігаш а Іаіеге арегіо сггсиіге соертші. ІЩ. 
Сігстге асіеш аЦие оѣзесгаге пііійез соеріі. ІЪіД. 2, 28. 
Кев ріигітае сагепі арреііаііопіѣш, иі еаз песете 8Й сггси¬ 
іге. Оиіпі. 12, 10. Епніид тѣоіѣіз сшп ОаІЬа атЪиІаѵіІ. Сіе. 
Аса<1. 2, 16. Раіаевігісе зраііагі іи хузіо ііз Іісеі. 1(1. Орі 
Оеп. Ог. 3. 

355. Ѵадагі, раіагі, еггаге. "Vащтгі и раіагі — оба значатъ 
сбродитъ нарочно или, по крайней мѣрѣ, добровольно», первое 
въ отличіе отъ неподвижнаго, смирнаго медленья на одномъ 
мѣстѣ, либо для выполненія какой-ниб. мѣры или для какой- 

ниб. цѣли, а послѣднее въ отличіе отъ хода, маршировки е 
т. п. построенной, сомкнутой массой, колонной, строемъ, ше¬ 
ренгой, а отсюда — бродить врознь, вразсыпную. Но еггаге зна¬ 

читъ блуждать невольно, бродить, не зная дороги, блуждать 
Поэтому метафорически еггаге = ошибаться, быть въ заблуж¬ 

деніи, но ѵа§агі = невнимательно останавливаться передъ пред¬ 

метомъ, отъ котораго собственно зависитъ дѣло, пожалуй=не 
имѣть твердой точки опоры, почвы, быть флюгеромъ, болтаться-, 

куда вѣтеръ ноептъ. Ьіхяе сііи иосіітдие тдаЪапЫг еі раіаш- 
іез а°то§ ѵазіаЬапі. 8а11. «Гшг. 47. Сигаз, віеііне зроніе яіа 
уизваепе ѵадепіиг еі еггепі. Ног. Ер. 1, 12, 17. фи'кі іііисі 8ІС 
(1е ди о сііериіеіпг, ехріанеіиг. не ѵадагі еі еггаге соіашг 
огаііо. Сіе. Ог. 1, 48. 

356. Сеіег, ѵеіох, репгіх. сііиз, сііаіт, ргорепіз, і'езііти, 

ргаесерв, гарійив. «Быстрый, скорый» вообще, въ смыслѣ эпи¬ 

тета, противоположнаго медленности въ движеніи впередъ, бу¬ 

детъ сеіег; а если при этомъ нужно означить еще и легкость 
движенія, то это дается въ ѵеіох '), между тѣмъ какъ въ сі- 
Іи$ п сііаіиз отличительная черта—усиліе къ быстрому дви¬ 

женію, въ ргорепіз—быстрота, внезапность, въ і'ейііииз ■)— 

*) Сродно съ -ѵоіаге. См. Корссенп, 1. 1. р. 59. 

*) Ргорегцэ н Гобчішй у Цицерона замѣняются причастіями соотвѣтствен¬ 

ныхъ глаголовъ. 
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троплпьость, порывъ, въ ргаесерв—нечаянность, захватъ ъ 
расвмхъ, въ гарісЗиз—неудержимость, неодолимость въ движе 
ніи, а реп/іх выражаетъ силу и готовность къ быстрому дви¬ 
женію. Изъ глаголовъ въ прозѣ золотаго вѣка сюда относятся: 
сеіегаге, ассеіегаге, ргорегаге, і’еяйпаге, ргаесірііаге: всѣ 
они употребительны не только въ значеніи непереходномъ, но 
п въ переходномъ. РЬііосіеіез сопі'іцеЪаі іагйив сеіегез, яіапв 
ѵоітіев. Сіе. Гш. 5, 11. ШІііІ езі апіто ѵеіосіиа, пиііа езі 
ееіегііав. доле роззіі сига апіті сеІегіШе еопіепсіеге. Ій. Ти«с. 1 
9. СііттоАо, га обо іагйиз іпсеззиз Саііііпае егаі. 8аІІ. Саі. 1 
СіШо едио (пустивши лошадь въ галопъ). Саез. Ьіѵ. ІІІе рго- 
регстз [свііпат таіиЗаіа пояіга соніісеге сиріепв іп Рас соп- 
зіанііа регзеѵегаѵіі, Сіе. РЫ1. 9, 4. НаріЛит Лишен. Саек. 
В. С’. 1, 50. Мііез сигаге йеЪсІ согриз, иі диаіп ѵаІнНзяюіш 
еі ретіеіввттп Ііаѣеаі, Ьіѵ. 44, 34. 

357. Ьепіив. іагсіт, ветке, ведпів. Въ смыслѣ синонимовъ 

съ ріеег, 80С0Г8, эти слова уже разсмотрѣны въ § 328; въ 
частности, въ контрастъ къ предъид. парагр., Іеніиз означаетъ 
движеніе впередъ спокойное и безмятежное, а также мѣрное 
и обдуманное, въ противоположность .торопливости, движенію 
второпяхъ, впопыхахъ, іагбив движеніе впередъ, требу, 

гцее мною времени, мѣшкотное, особенно, что называется, тя¬ 
желое, черезъ пень колоду, а зеііпіз—вялое, сонное. Поэтом? 

іагспж и ве§тп8 всегда выражаютъ болѣе или менѣе сильное 
порицаніе, а Іоніи я его не выражаетъ, либо выражаетъ только 
тогда, когда эвфемистически употребляется въ смыслѣ (агіпв 
либо зе§'Ш8. Такъ какъ въ іагсіик выражается понятіе боль-л 
шой, сравнительно слишкомъ большой траты времени, съ ко-^ 
торою что-нпбудь достигаетъ цѣли, то іапіиз значитъ еще 
и поздній, тоже, что зегиз, которое == 1) поздній, 2) опоздав 
шт, но въ смыслѣ чисто времени есть антитеза не къ быст¬ 
рый, скорый, а къ ранній, заблаговременный, бывающій во-врі 
мя, въ пору, сначала, прежде, тотчасъ послѣ чего-наб.] поэтову 
іагйе медленно, 2) поздно, Іеиіх* мѣшкотно, .чего поздно ') 

’) ’Іо-есть, поздно вечеромъ, Ъ) только поздно, гораздо послѣ, йегіиг 1) иою 
нѣе того нлп другаго, 2) позднѣе чѣмъ слѣдовало бы, нѣсколько поздно. 
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2і слишкомъ поздно, т. е. когда ужь прошла (теперь пли 
прежде! настоящая, самая удобная пора. Рег Іійога Ітііг раѵ 
віЪшз краііаітг. Оѵій. Меі. 2, 573. Іп сашкіз сіісеидів пітів 
рагёеик еі \епіиз ехіяіііпог. Сіе. Ог. 2, 75. Тагйт авеііив. 
Ѵіги. С)ио (Ісіісішп цгаѵіиз е§1, ео ІагМог екі роепа. Сіе. Саес. 
3. Бега ^гаіиіаііо гергеііеікіі поп зоІеС Сіе. Віѵ. 2, 7. 

358. Ѵіа, Пег, адтеп, сигвиз, сиггісиіит, зетііа. іптт, 

еаіііз, атЪадев, ап/гасіт, Ыѵіит. Ьгіѵѵиш, атрИит, атЬИиз, 
сігстіив, рго(ісізсг, Пег (асеге. Пег ЫЬеге, регедгіпап. Ѵіа. 
огь корня въ іге, іЬол, съ дигаммой, зн путъ конкретно (<іо- 
рта), слѣд. пространство, назначенное для проѣзда, въ осо¬ 
бенности правильно проложенное и устроенное или, по край¬ 
ней мѣрѣ, общепринятое, въ городѣ=улица, переулокъ. Пег. 
отъ того же корня, только безъ дигаммы, зн. путъ отвлеченно. 

слѣд движеніе, либо совершаемое, либо уже выполненное (вся¬ 
кое ’) или по какой-ниб. ѵіа), путешествіе, поѣздка, маршъ, а по¬ 
томъ отсюда еще отвлеченно весьма часто зн. и способъ или воз¬ 

можность для движенія, марша или путешествія, а поэтому для 
насъ дѣлается путемъ конкретно, дорток '). Въ переносномъ 
смыслѣ, ѵіа, часто въ соединеніи съ гаііо (система), зн. образъ 
(Ъыіствііі, (правильный) методъ, при выполненіи котораго можно 
предпринять и выполнить какое ниб. дѣло, особенно характера 
научнаго, но ііег движеніе, ходъ, путь, который должно совер¬ 
шить дѣло. Аьапен зн. маршъ, движеніе войска, которое, впро¬ 
чемъ, можно означить и словомъ ііег, если не важенъ тотъ 
добавочный оттѣнокъ, что дѣло идетъ о маршѣ именно войска. 
О сш'8118 и сштісиіши см. § 154. Въ частности ѵіа бываетъ, 
вешііп ;і) путь узкій, боковой, проселокъ для пѣшеходовъ 
(тропа), (гашен * *) путь въ сторону отъ ѵіа, переѣздъ, проѣздъ. 

') Ііеѵіае а аѵіае ѵіае не встрѣчается, по Лета іііпегв. аѵіа іііпега упо¬ 

требительно; сл. Сіе. АП. 14, ІО; Ваіі. .Тис. 50. 

•) Но путешествіе, поѣздки, путь но морю, будетъ шшцаііо. 

“} Корень иъ пашен Іга, какъ въ іппи, іиігаге, Іеанв; корень въ Іітеа 
Ііс, какъ въ ойіршв, Іііпиз (косой], такъ же какъ И§ въіітив (фартукъ жре¬ 

цовъ) в зіщ въ вііпіиіиз; корень въ зетііа вес шш бе. Мея п тііа будутъ окон¬ 

чанія, какъ въ Гошев, іешев. Так. обр. ігашев собмв. зи. Ьаііисепв, Имев - 

сЬНіціе сіцсенв, ветііа зеогвип (іисеив. 
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проселочная дорога, проселокъ, переулокъ, снИія путь по лѣсу 
и по горамъ, особенно для скота, соіпріішп ') мѣсто, гдѣ схо¬ 

дится нѣсколько дорогъ, улицъ либо переулковъ, Іоѵішн ули¬ 

ца, переулокъ, расходящіеся на двѣ улици, въ двѣ стороны, 

но ѣгіѵііші и срішігіѵіит мѣсто, гдѣ сходятся три, четыре до¬ 

роги. улицы, переулка, йп1'гаеіи§ изгибъ дороги, дорога, дѣлаю¬ 

щая крюкъ, въ отличіе отъ дороги, идущей совершенно прямо, 

я метафорически=разные ішороты, съ помощью которыхъ 
обряботшается дѣло иля белъ которыхъ оно не можетъ обой¬ 

тись, для того чтобы придти къ цѣли, тоже, что япішіда, 

околичности, увертки, которыми хотятъ избѣжать прямой в 
откровенной рѣчи. Изъ § 354 выходитъ, что ашЬііив и сіг- 

сиііик оба означаютъ движеніе вокругъ предмета, но только 
сігсийия движеніе около чего-ниб. по частямъ, а поэтому еще 
крюка, объгьзУъ, т. е. движеніе по какому-пиб. мѣсту по дугѣ 
круга вмѣсто движенія по хордѣ либо по діаметру. Пег еопі'і- 
сіеЬатпия аеяіивй <4 рціѵегиіепіа та. Сіе. АН. 5, 14. КадЦ 
Ььііпа, Арріа... Ѵіа засга, а] Іи... въ городѣ. Егапі отпіпо 
Шпега гіио, диіЬия ШпеггЬш Неіѵеііі (Іото ехіге роявепі. Саев. 

В. Ѳ. 1. 6. Орііштп ягііит ѵіт Ігасіеге сіѵіЬт. Сіе. ІМѵіи. 

2, 1. 1% еі гаііоне йоееге аіічоігі. 1г|. ІС-Геязив }ат іаЬоге 
ііігріе Итоге (ііяриіагіоліз гоеае гедиіевсат ін Саееагів яе.гшо- 

пе. 1(1. Ог. 2, 57. Меіеііич е<1іхіі, не тііеч ргедгития ін т- 
ігій пеѵе іп а<рпіпе вегѵпш аиі уитепиші ІіаЬегеі. Ьаіі. ,Ііщ. 

45. Кота ін тонііѣиз ровііа егаі еі гцпѵпІІіЬи», пом ойііпія 
те, ап^шЧтзппш ветіШ. Сіе. А^г. 2, 35. 8ішиІ ін чііѵаш 
ѵепіит езі, ріиге.ч Шѵеіте еетііае егапі. Ілѵ. 44, 43. Ли іо 
вши е&ѵетів е«4 паи ѵіін. ней ігатіііім рнішіаіия Сіе. р|ц], , 

13, 9. СяШіпа Ііаііае саііы еі раьіогиіп віаііиіа ргаеілг! сре-М 
регаі. Сіе. 8еві. 5. Медижйіпіі Іютшев іп ніпік аисііопагііш 
роііик, (ріаш іп ігіѵт иці сотріігв аисііопагіцг, Сі< Л"гиг. я 
1, 3. Ьиае егапі ѵіііе, аііега Ьгеѵіог, аііегн аЧего іаніо Іои-Я 
ціогет спфгасЫт ІтЬеІіаі, Мер. Кит. я. (^іііі орив езі 
сціііопе еі тфтсіи, иі віі иіеікінпі іпіегргеіП>ив л<>шпіопі^| 

Отг сіііі и ім'ісіе. 
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((ват (Іігі'сІиѴ Сіе. 1)ѵѵ. '2, 61. .Ішіісіогшп ап\тйча. Сѵс. 
Ьоиціоге сігсиііи сияІоіѴіая йЫИолекцие ітяігав ѵіЫшЛ. Свеч. 
В. С. 1, 59. 

2. Ргоіісшеі зн. только уѣзжать, отправляться, іі«?г і’асеге 
платъ, совершатъ путешествіе, Сниженіе, маршъ, отпитыя 
т той или Оругой означенной либо подразумтаемоіі цѣли, 
ііег НаЪеге быть занятому щтигтсттжъ т тому или Ору- 
чту означенному либо подішу мѣняющемуся пункту,; но путе¬ 
шествовать, ѣхать, ѣздить=быть въ Оортѣ, въ путешествіи, 
не (Іома, въ, отшыОѣ, безъ прибавки опредѣленной дѣли, а 
только въ отличіе отъ ііоті евве, будетъ регецгіпаті. Саевпг 
пшішаі аЪ игііе ргойшеі. Саеч. В. С. 1, 7. Неіѵпйік епіі 
іп ішітгш Пег іи Ваніопиш Влез іасеге. Саез. В, В. 1. 10. 
(^иит (Іио циніат Агсагіеа іатіііагея Пег ииа (асегепі, Ме- 

дагат ѵепегиШ. Сіе. Ьіѵіп. 1, 27. Соіюгіев ишіеѵідініі, чине 
ех Рісспо аіі те Пег ЫЪеЬапі. Сіе. АН. 8, 11. Ыаес кіѵиііа 
ретосіанѣ ноЬінсит, регедпттімг, тіісапіиг. Сіе. Агеіі. 7. 

459. Аѵіиз, (Іеѵіиз, гпѵіив. Аѵіиз, что отъ (обыкновенной, 
прямой, настоящей) дороги лежитъ напороть- іІеѵіиз, что 
отъ такой дороги к Сетъ, несетъ в сторону, уклоняется прочь 
отъ дороги; іііѵіив непроходимый, пепроѣздпый, гдѣ нѣтъ на¬ 
стоящей дороги. Метафорически употребляется только ііеѵіиз— 

сбившійся съ туши, съ толку, беспутный, .іидшгіііа Меіеііиш 
БсгщеЬаІиг посіиглів еі аѵ-т ФпегЯшн. 8а11. „Іид. 5о. Ките¬ 
нок (Іеѵііз ШлепЬив ліііііев сіихіі. Кер. Еиш. 3. Яаііич іпт. 

Ъіѵ. 9, 14. Нолю ргаееерк ас сІеѵіш. Сіе. І’ІііІ. о, 13. 

350. Сопгеп/т, соеіш, сопдгезте, сопугшіо, сопсю, сапеНі- 
иѵп, сотгііа, сотіііит, сотШит. Съ самымъ общимъ смысломъ 
есть соеіик, изъ соііич отъ соіге, которымъ можно означить 
всякое собраніе людей, если которое-шіб. изъ остальныхъ словъ 
будетъ или слишкомъ тѣсно по смыслу, или для точности смы¬ 

сла не нужно. Сондтеашк и пшцгемкіо Оружестп сходка, но 
первое бываетъ н въ смыслѣ ирижУебнш сшибки съ непріяте¬ 

лемъ ни нолѣ сраженія. Сопѵенііш сходка по птъептѣ или 
собраніе съ какой-ниб. опредѣленной цѣлью,—можетъ бытъ 
дружеское, религіозное, политическое, ішнр. сходки заговорщи 

27 
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щиконъ; впрочемъ эго слово никогда не употребляется о ка¬ 
калъ бн то ни было собраніяхъ, назначавшихся въ самомъ 
Римѣ отъ тнрівігяіив. но часто гов. а) о собраніяхъ на су¬ 
дебныя засѣданія въ провинціяхъ, Ь) о самыхъ этихъ судеб¬ 
ныхъ засѣданіяхъ и с) о собраніяхъ римскихъ гражданъ въ 
провинціи, устроившихъ изъ себя общество или компанію. 
Отъ цѣли зависѣло, открыто ли дѣлать повѣстку, или только 
секретно, ѵпібт-ли, всему-ли обществу, пли только по ча¬ 
стямъ. Соисіо, отъ сопсіеге, наз. собраніе, созванное каким- 
нлб. віаційігаіик либо главнокомандующимъ въ лагерѣ. 
въ первомъ случаѣ сходъ римскихъ гражданъ въ Римѣ, а г:, 
послѣднемъ сходъ солдатъ, для выслушаны шкто-ниб. при¬ 
ложенія. Повѣстка дѣлается только всѣмъ вообще, а не ѵігі 
ііш. Сонсіііши, отъ саіаго = ѵ.яЛгЪ, зн. опять созванное со¬ 
браніе 1) въ Римѣ патриціевъ либо плебеевъ, 2) такихъ людей! 
которые уполномочены или какъ-ниб. иначе получили прав 
въ какой-ниб. общинѣ, въ союзѣ соединившихся городовъ, либ і 
племенъ либо какъ-ниб. иначе дѣйствующихъ сообща общинъ 
городовъ, областей, для принятія рѣшеній, обязательныхъ дла 
подлежащихъ общинъ и нр. По своему составу сопсіііа въ Ри 
мѣ формировались изъ главъ патриціанскихъ либо плебейски» 
домовъ, а внѣ Рима часто только изъ старшинъ въ общинахъ’, 
изъ ргіпсірез туземцевъ. О сотіііа а) сигіаЬа, которыя въ 
раннее время соединяли въ себѣ функціи позднѣйшихъ ссгбигі- 
а(я и ігіішіа, а послѣ занимались только дѣломъ ішрегіі цегенйі, 
2) сеиіигіаіа, которыя должны были соединять въ себѣ всѣ' 

права комицій еигіаіа и возникшихъ впослѣдствіи ігіЬиіа, но. 

впослѣдствіи занимались только выборомъ высшихъ та^ізігаіш, 

и рѣшеніемъ вопроса о войнѣ и мирѣ. 3) ІгіЬиіа, которю 
первоначально имѣли только нраво аихіііі іегешіі противъ при¬ 

тѣсненій со стороны чиновниковъ, но впослѣдствіи главнымъ 
образомъ занимались обсужденіемъ законопроектовъ, предлага¬ 

емыхъ народными трибунами, ігіЬшіі рІеЬів,—см. Древности и 
сочиненія по исторіи. СонзШшп наз. созванное ѵігіііш собрав, 

ніе опредѣленнаго, только извѣстнаго чисм лицъ, снабженных 
правомъ—по докладу или предложенію гражданскаго начали- 



■Ствеипаго лица, открывающаго собраніе, либо главнаго воен¬ 
наго начальника, подавать мнѣнія о дѣлаемыхъ предаъдашлемъ 
предложеніяхъ и—если гражданскій членъ правительства или 
главноначальствующій поенный требуютъ этого либо не запре¬ 
щаютъ—постановлять рѣшетя,—слѣд, зн. дума, совѣтъ, сенатъ, 
военный совѣтъ. КіЬіІ пііііі ргаезіаЪійих ѵійеіиг, фіат роязе йі- 
гепсіа Іепеге Ьотіпит соНиз. Сіе. Ог. 1, 8, гдѣ надобно было" 
означить однимъ словомъ с.опсіонеш, сопзіѴтт, сотіііа, зспаіиш, 
рпііссз и окружающую пхъ согопат. МіЬі фіійет Ьае тете 
ѵійепіиг оріпіоиез, циае—іп зепаіи, срие арпй рорніит (въ 
сопсіо либо въ сотіііа), циае іп опий соеіи стсііщие рго- 
(егепсіае яипі. Сіе. Ріп. 2, 24, гдѣ соеіиз и сонсіігат, конеч¬ 
но, въ заключеніе перечня, родовыя названія всевозможныхъ со¬ 
браній. Мапіігт раіег Шіпт сопдгти аегріаНит ргойіЪеѣаІ, 
Ьіѵ. 7, 4. Коп езі поЬія йаес огаііо ЬаЬепйа аиі сига ііпре- 
гка шиШіийіне аиі іи аііс^ио сопѵепіи а^гезіішп (которые 
обсуждаютъ дѣла своей деревни, своего округа). Сіе. Миг. 29. 
(^іаезіѵі а Саііііпа, ап посіигпо сопѵепіи арий Ьаесага (иі$- 
веі. Ій. Саі. 2, 6. Саезаг іп сііегіогеш баіііага ай соптііт 
а§ешІ08 ргоіееіиз ей. Саез. В. (т. 1, 54. Розіеа Рошрёщв 
нов "Іагііаіогек сігсшг. Іатіііаз, сопоепіт Сдгарапіае (по об¬ 
щинамъ римскихъ гражданъ въ Кампаніи) сшіойіае саияза йія- 
ІгіЬиіі. Саез. В. С. 1, 14. Ѵеііпі гесогйеге, грше с^о йе іе 
іп зепаіи ецепш, ^иае іп сопсіопіітв йіхогіт, диаз ай (е Ш> 
Іегаз тізегіш. Сіе. Біѵ. 5, 2. Арріиз сопстет тііііит асіѵо- 
саѵіі. Ілѵ. 2, 59. Всарііиз іп сопсіііо рориіі соіізшрі. Ій. 3, 

71. Саезаг сопзШит (военный совѣтъ) ееіегііег соиѵосаѵіі. 
Саез. В. О. 3, 3 

361. Шиеге, папаге, ргфгіеге, І'кшіт, ЩиШт, Іщгюг, 

китог, васыя, тгш, китіеііш, гиіт, гіѵШш, иіідо, тасіеге, 

таЛШт, адиа, Іутрка, Іаіех. Ріиеге зн. не держаться неао- 
движно на одномъ мѣстѣ, какъ это свойственно жидкимъ веще 
ствамъ, течь, литься, въ переносномъ смыслѣ не только 1) о 
рѣчи, 2) = вытекать (выходитъ, происходить)—щи указаніи 
на источникъ чего-ішб., но еще и Ѣ)=идти хорошо, благопрі¬ 

ятно, зиссесінге, 4) —пропадать, проходитъ, исчезать, напр. 
27* 



о волосахъ: вылѣзаютъ, выпадаютъ не сіккгпі, а Яиипі. 5і = 
(Шіиеге, расплываться, напр. тоІШіп. Синонимъ ііиеге есть 
ргоПеіксі—получать, имѣть начало, а го. Манате, вытекать, 
выходить, не яросто для того, чтобы двигаться впередъ, 
но чтобы расшириться, разлиться, въ переносномъ смыслѣ 
подобно Пневе 2) и Ь) распространяться, о предметахъ обла¬ 
сти духа, которые можно сравнивать съ разливомъ водной мас¬ 
сы, тир. пшют, шаіиш, ношен. Во всякомъ случаѣ, въ пря¬ 
момъ значеніи въ прозѣ употребительнѣе р го Л неге = происте¬ 

кать, вытекать, выходить. Во ііиеге распространеніе тока пред¬ 
ставляется главнымъ образомъ въ видѣ чисто линіи, въ шарага 
больше въ видѣ болѣе или менѣе расширяющейся плоскости. 
Отъ Висте происходитъ і'іийіик, текучій, жидкій, въ отличіе 
отъ густаго, плотнаго и вообще, либо только для глазъ, не¬ 

проницаемаго, поэтому о жидкостяхъ еще = ясный, чистый, 

и въ этихъ же самыхъ значеніяхъ употребляется метаф. и о 
предметахъ ивъ области умственной и нравственной. Ншнніив, 

отъ ііишете, сырой, влажный, мокрый, о предметахъ, болѣе или 
менѣе пропитанныхъ или насыщенныхъ водяными частицами; 

иѵібиб и сокращенное изъ него шіиз, отъ иѵеге, сохранив¬ 

шагося еще только въ иѵен.ч, можетъ быть, сроднаго съ о дыр, 

весь влажный, намокшій, о предметахъ, на которыхъ сырость 
выступаетъ наружу въ видѣ капель, ключей, ручьевъ и т. п.,— 

все равно, проникла ли влажность внутрь (промокшій), или 
держится только снаружи (мокрый); шасійіив, отъ шабеге, 

съ чего каплетъ отъ влажности, слѣд. на поверхности чего 
столько влнжвости, что съ нея каплетъ. Послѣ этого уже лег¬ 

ко опредѣлить значенія словъ: Іідиеге, Ьипіеге, сроднаго съ 
/іы, •/_и!)г,ѵ«і, шабеге, такъ же какъ и Ьшлог, иііцо и Ііушг 
Отъ а<)ші происходятъ: агрюмш, въ которомъ много воды, обид¬ 

ный водою, многоводный, и ауиагіик водяной, т.-е. что имѣетъ 
дѣло съ водой, шшачепо для нея; іиціапив — водоносъ, носиль¬ 

щикъ воды; ѵав ніріапиш — бадья, ведро и т. и. — Съ ачиа 
сродны стихотворныя 1ушр1ін = чистый, свѣтлый источникъ, 

ключъ, и 1а(сх=жидкость, влага. Ѵігив, острая, ѣдкая слизи ■ 

стая жидкость, ршшосилыш съ ѵешлшш, а отсюда метаф., о 
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расположеніи духа—разъѣдающая тремъ, ягіц «цсш или япссия, 
сокъ въ животныхъ или растеніяхъ, метафор.= жтпешмя сила, 
сила, напр. слова. Неіѵеііогнт іпіег і'ітіез еі АНобго'лтв Мю- 
сіаітя ііиіі. Саек. А1) іяіо саріі,е (главнаго пункта) [Ішп пе¬ 
сете езі гаііоиега оѣ Іюпотит еі іпаіогиш. Сіе. Ріп. 2, И. 
Іп геіпія ргозрегіз еі аіі ѵоІипМет пояігагп {ІиепІіЪи8 яирег- 
Ніат (щ/ттиз. И. ОЙ. 1, 26. ( аріііі Пиипі-,. агпіа <1е шапі- 
Ьиз Ниппѣ Сіе. Огаііо ішіе ргфЫзеіІт, ишіе Ііаес оитік 
саизяа гішііиг. И. Мап. 2, С^иі кин* аіі Лгівіоіеіе, а 2епоне 
рго/всіі. І(]. Кесіе СасСа а ѵійибЬик ргфеіттіиг, рессаіа 
ех ѴІНІ8 таиапі. М. Рага<]. 3. Мипапі ех агЬоге циШѵе. Оѵні. 
Мапиѵіі іпаіит рег іоіаш Ііаііпт. Сіе. АЬ Агініірро Суге- 
ііаіса рЫІояорІііа тапаѵіі. І(). Ог. 3, 17. Моза ргоркііі ех 
Уокешо шопіе. Саез. В. 6. 4, 10. С^и'иі Іат соиігагіит еві, 
гріат Іеггенит (Ыиіо. Соіиш. 8, 16. Ациаш Ьопаггі еі Щиг- 

ііат оѵез ЫЬаиЬ зешрег сигаіо. С-.йо К. К. 73. Лциае аіішіх- 
Ішп еззе саіогеш Іщиог асціяе (Іееіагаі еі ей'изіо. Сіе. N. В. 
2, 10. Кпѵея ех Ьитѵіа шаіегіа і’асіае станѣ Саез. В. С. 1, 
58. Каѵез Ъітогет зешрег ІіаЬепС Сіе. N. В. 2, 57. ѴіДез 
ше, огииіиз иі віш ѵезйшепііз иѵкШ: (Іа тіЬі ѵезіітепіі аіі- 
<ріі<1 агіііі. Ріаиі. Кий. 2, 7, 15. Казсісиіиз ерізіоіагиіи іщиа 
пшЛШт ігчЩіІиз егаі. Сіе. І)іѵ. 2, 12, МаіІеЬанІ рагіеіев. 

Лиррііег ѵігиз зсгрепІіЬик шЫііііі аігіз. Ѵіг». Віігрез е іегга 
висит ігаінші. Сіе. N. В. 2, 47, Ѵігиз асегЬііаііз еѵошеге. 

Сіе. Отвез еіі.чш (ши геііішікші Шит Регісіі висит, неіі евді( 
р.чиііо иЬегіоге і'ііо. 1(1. Ог. 2, 22. 

302. Миѵіиз, (Іитеп, агнпіз, (оггет, гіѵш. Рѣка, въ смыс¬ 
лѣ термина географическаго, слѣд. въ отличіе отъ озера, горы, 

мори, степи, и въ смыслѣ бога рѣкъ, буд. і'іиѵіиз, отъ СІиеге, 

какъ ріиѵіа отъ ріиеге. Но рѣка въ смыслѣ водной текущей 

массы буд. Гіиніен, точно такъ же отъ Писге, но ещеи2) те¬ 
ченіе, токъ рѣки іп аііьігасііі и 3) метаф., наир. Лишен ога- 
(іопів, неистощимость рѣчи. Впрочемъ часто Вишен наз, и 
рѣка въ смыслѣ географическомъ, во не гов. въ смыслѣ бога 
рѣкъ. Ашіііз, начинал съ Ливія вънрозѣ унотребляющеесд весь¬ 
ма часто, но прежде встрѣчающееся только въ стихахъ, у Це- 
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шрл совсѣмъ ве встрѣ чающееся, означаетъ рѣку или потокъ] 
либо съ совершенно общими признаками физическими или эсте-л 
тическшип, либо съ особенными, какіе представляются въ каж¬ 
домъ отдѣльномъ случаѣ. Но чтобы ашніз означало въ особен¬ 
ности большія рѣки, это неправда: Рейнъ у Цезаря ваз. толь¬ 
ко Лишен, такъ же какъ п небольшой ІчЬгеннв (у Арпинума) у 
Цицерона. Шѵпв, отъ ріыг ручей, рѣчка, каналъ; интепв наз. | 
горный, лѣсной потокъ, рѣка быстрая, бурливая, либо самымъ ! 
происхожденіемъ обязанная проливному дождю или таянію снѣ-1 
говъ, либо простая рѣчка ши потокъ, временно вышедшіе изъ 
своихъ обыкновенныхъ береговъ отъ тѣхъ же причинъ. АЛ 
Ііиѵшт Заргаш Сгоіопіаіаз Ьосгі йеѵісегшіі. Сіе. N. 1). 2, 
2. СосуШз і'іитіпе Ьшршбо. Ног. Шитеп КІіепив артиш Неі- 
ѵеііига а Стеггаашв гііѵпііі. Саев. В. О. 1, 2. Карісіак то піа¬ 

но /Іитгпе іоггепв віегпіі эргов, віегиіі заіа Ъопищие ІаЬогев. 
Ѵігр. Аеп. 2, 305. 

363. Вгссив, апд.т. Йіссик, сухой, наз. то, въ чемъ нѣтъ 
накопленія частей влажныхъ, жидкихъ, смачивающихъ,—берет¬ 
ся ли во вниманіе поверхность какого-нпб. предмета, или его 
внутренность; но агійив, отъ агеге, сухой, твердый, жесткій, 

въ чемъ нишѣ нѣтъ жидкости, а есть только твердыя части; 

первое говорится въ отличіе отъ тасікіиз, иѵісіив, а послѣднее 
отъ Ішпіійив. Поэтому метаф, віссшз означаетъ крѣпость и си¬ 

лу тѣла и рѣчи; во такъ какъ это слово 2) у поэтовъ и позд- 

вѣйшихъ употреблялось о ѵісіив=плохой, худой, бѣдный ‘), то 
3] употреблялось метаф. п о рѣчи сухой, въ которой нисколь¬ 

ко нѣтъ художественной красоты. Впрочемъ Цицеронъ въ обо- 1 

ихъ послѣднихъ значеніяхъ любитъ говорить агніив. 8ісса ріеЬн, 
раіие, в. осиіі, в. иргі, в. аішив, в. рапів, в. енвів. Агніи %п$] 

і'оііа. Ат ѵісіив. Сіе. 8іссшп, суша, сухое мѣсто, въ отличіе 
отъ наполненнаго либо покрытаго водой; агііішп, суша, твердая 
почва, въ отличіе отъ жидкости воды. N1161 егаі т ещк ога- 
Ііоне, ніві зіссит еі ванигп. Сіе. (іенив огаііопік охііе агі(1иш. И, 

) Сл. Шмида, Ног. Ерібі. 1, 17, 
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364, Маге, ищиог. ропіт, реіадив, шіш, аііит, Осеапт, 

тагіпив, тагйітт. Маге наз. море, въ отличіе отъ Іегга, сое- 

Іито, лог, Аііипі, вс. таге, открытое море; яаіит, сродное 
съ сгаХос, неспокойное, волнующееся море; ОсеатіБ то, что 
мы теперь называемъ Атлантическимъ океаномъ, но еще и оке 
анъ, «жружающій всю землю. Аесрюг, ропілз и реіщш—тер¬ 

мины стихотворные: аіщиог поверхность моря; ропіив, г.Ь-ъс,, 

море въ связи съ различными встрѣчающамвса въ немъ явле¬ 

ніями; реіагдиз, -ГЛауос^аИит. Въ прозѣ гов. Роніиз въ 
смыслѣ собственнаго имени и наз. 1) Черное море, 2) облаетъ 
при немъ—Поетъ.— Мягіішз наз. то, что составляетъ суще¬ 

ственную часть моря, отъ природы находится или было въ 
немъ; інагШтіш то, что существуетъ подъ вліяніемъ моря или 
въ связи съ нимъ, либо поставлено подъ его вліяніе, въ связь 
съ нимъ. Тегга гпогщт. Паиіае анѵегзи іешрезіаіе іп аііо 
рісіаЬанІиг. Сіе. Іпѵ. 2, 31. Іп тіит паѵе еѵесіиз. Ілѵ. 29, 

14. Оіші8 Іегга рагѵа чиаеьіаш ііщиіа екі сігсишіиза Шошгг, 
<іиоіІ іпаідшіі), диет Осеапшп арреііатив. Сіе. 8оти. 8сір. 6. 

Месііі рог сщиот ропіі Сегѣ ргаеііат. Оѵкі. Меѣ 2, 872. ІІі 

реіадив Іепиеге гаіез пес ]ат ашрііиз нПа оссштіі іеііиз. 
Ѵіг$. Аен. 5, 8. Аіркі шагіпа, ігепйіив н аезіиз шаггаиз, 

різсІЕ тагіпиз, но паѵіз, игЬз, ога, ѵіііа, гев тагіііта. ргаеііо 
тагііішив, Іеііиш тагШшит. 

305. Ьасиз. раіив, віадтт Ьасив, озеро, означаетъ тоже, 

что и русское слово, такъ же и раіив, болото, тень; 8Ія§шш 
наз. всякая стоячая масса воды, образовавшаяся отъ разлива 
рѣки, озера, моря, и еще скопъ воды отъ дождя, слѣд. и прудъ, 

болото. Ілісив Ьетавш. Саез. Асі еит Іосиш ргоріег раШез 
аііііиз ехегсііиі пои егаі. И. В. 0. 2, 16. 8ирег гіраз ТіЬе- 

гіз ейи$ин егаі Іенііш віщриз. Ідѵ. 1, 4. 

3(1(1. 1<аех, вепігпа Раех, дрожжи, наз. отстой, осадокъ окис¬ 

нувшихъ жидкостей; зенііші, стокъ нечистоты на днѣ корабля. 

Оба слова употребляются и метаф.: первое = подонки, осадокъ, 
второе=подонки, соръ, грязь. Кон іе сіесені роіі /весе Іешз 
сжН. Ног. 04. 3, 15, 16. МШіез сопЛісіаІі еі ІеіпрекЫік еі 
«епііпае ѵіііія егапі. Саек. В. С. 3, 28. РепШшша еі іпйюа 



(ае>; рориіі. Сіе. ($. Гг. 2, 6. О ішѣішаіат гешриЫісаш, яі 
Ч'іМепі Ііапс вепітат игЬів е|есегіі. Ій. Саі. 2, 4. 

367. Оѵ.гдев. ѵогіех, ѵогадо, ЪагаІІігит. С иг "ея, пучина., виръ, 
образуется в г рѣкахъ, озерахъ, въ морскихъ теченіяхъ тамъ, 

гдѣ на днѣ подъ водой есть яма: если отъ этого вода кру¬ 

жится, то 8X0 будетъ ѵогТех, водоворотъ,—слово, само по-себѣ 
тоже, что ѵеііех '). Ѵопщо, отъ ѵогаге, наз. омутъ, поглоща¬ 

ющій все, что къ нему приближается ши бываетъ въ него 
брошено,—безъ всякихъ признаковъ того, чтобы онъ напол¬ 

нялся, въ морѣ либо на сушѣ. ВагаМіппн, рарадроѵ, у Гомера 
унотребляется только у поэтовъ въ смыслѣ ѵопіцо. 

ОѣагуЬіИк ішо Ъагаікгі іег дигдііе ѵавіов зогЬеі іи аЬгирішн 
і’іисіик. Ѵ'іг". Аеп, 3, 421. Миіім Ьоггепв ніѵіѣич <1е топіе 
коіиіія согрога іигЬіпео уиѵепіііа ѵогііег. шегзіі. Оѵісі. Меі. 8, 

556. Кедое еа ѵогадо соні'есіи іеггае сошріегі роіегаі I Лѵ. 7, 6. 

368. Ыіт. от. авіа, гіра, тагдо. Шив наз. та часть суши,] 

которая омывается моремъ, морской берега, взморье, поморье. 

Но ога въ связи не только съ моремъ, но означаетъ 1) во¬ 

обще такія части какош-ниб. предмета, которыя для лица на¬ 

ходящагося внутри предмета, въ центральномъ его пунктѣ, бу¬ 

дутъ самыя далекія, а для того, кто находится внѣ предмета, 

самыя близкія, а так. обр. 2) край, окраина, края. Въ шаг»'о, 
край,—словѣ, ни Цицерономъ, ни Цезаремъ не употребляе¬ 

момъ, а замѣняемомъ у нихъ выраженіями изъ ехігепшн, и!іі- 
юив,—главный оттѣнокъ тотъ, что имъ указываются границы 
какого-ниб. предмета; поэтому оно и можетъ стоять не только 
нм. 1іЫі8, но в вы. гіра, въ смыслѣ берега рѣки, да даже и 
прямо бываетъ вмѣстѣ съ обоими, такъ что наир, іпагцо гірае 
значитъ самая крайняя черта берега, край берега. Асѣа, ыщ, 

собеш. морской берегъ, о который разбиваются волны, а по¬ 

томъ, въ частности, берегъ, отличающійся какими-ииб. красо¬ 

тами мѣстности. Маге Іііогіішк аіішііі. Сіе. N. Ц. 2, 39. Оаііі 
огам ехігеюае кііѵае сігапщійеЬапі. Ілѵ. 23, 24. N011 гпойо 
от ГЫіае тагіѣішЬ ас рогѣиЬик, еес] еѣіаш Арріа уат ѵіа 

‘) 11 пишется раавообравно, наир, ныиче ьъ Гораціи и Виргиліи пишется 
и ѵегіех. 
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сагеЪаишв. Сіе. Матй\. 18. Меиаріі ай иканщие Ііщптів 
Прагѣ ацѵов йаЪеЪаиі. Саез. В. О. 4, 4. Аііезікца т асіа 
сит втш; ассиішегаг. Пер. А;;. 8. 

369. 'Рот, шгіигщо, рикш, сЫегпа. Уот, старо-лат Лите, 

слѣд. отъ Іишіеге, источникъ, ключъ, очень часто гов. мета¬ 

форически въ смыслѣ огщо, ргтсірішп, для означенія мѣста, 

лица, предмета, изъ котораго что-ниб. вышло (на свѣтъ), нро- 

изошло, съ которымъ что-ниб. связано, который есть источ¬ 

никъ, причина чего-ниб..—слѣд. гдѣ идутъ глаголы: Ииеге, гоа- 

паге, Ішигіге. ВсаГигщо, отъ всаіеге и а§еге, бьющая наружу 
вода. Риіеш, можетъ быть въ связи съ ком (т.отб?), роіаге, 
колодецъ, вырытый въ землѣ и со стѣнами внутри; еізіепш, 

отъ сівіа, какъ саѵегпа отъ саѵиз, цистерна, т. е. яма для 
собиранія и храненія воды либо дождевой либо добытой какъ- 

тгаб. иначе. Іп Уіас іпзиіа е&І /онз сіиісів ацине, сиі ношен 
АгеІІшза еві. Сіе. Ѵегг. 4, 53. Бісешіі Іаеийаз ех шішіін 
ьаріеійіае /опііЪиз Лий. С^иіпі. 12, 2, 6. ІІг^егепІ Іе рііііо- 

корііогит цгецев іат аіі іііо (опіе еі еарйе Зосгаіе. Сіе. Ог. 1. 

10. Зсаіигідіпев Іигоійае етісаге соерегипі. Ілѵ. 44, 33. 

Ех риіеіз іи»іЬи8 адиа саШа Ігаіійиг. Сіе. N. Г). 2,9. 

370. Ѳиііа, вііПа, віігіа. Оійіа, можетъ быть, сродное съ уіы 
(•/і/иаа:, іуу'&гу, 1/уи.гу), всякая кайля; яШІа, сродное съ 
пті'Сѵ.ѵ, стауыѵ, значитъ, какъ видно изъ ЩіІІісійііш, яШІаге, 
капля, оторвавшаяся отъ большой массы, малость, частица, не 
только воды, вина, крови, но и не очень жидкихъ веществъ; 

Ыігіа, ледяная сосулька, биііи саѵаі Іарісіеы, і.ои ѵі, йс<] дае- 

ре сасіешіо. Оѵ. 8іШа шигіае. Сіе. Вт. 3, 14. Зіггіа ітре- 

хів шііигий Ігоггіііа ЬагЬів. Ѵісц. Оеог". 3, 36.0. 

371. ВЫІІаге, гогаге. 8ШІаге, отъ зііііа, капать, течь кап¬ 

лями, т. е. пускать отъ себя капли, или Ь) о какоыъ-ниб. пред¬ 

метѣ, напитанномъ, облитомъкакою-нпб. жидкостью--пускать, 
ронять (съ себя) канли, течь каплями т. е. пускать съ себя 
капли той жидкости, и имя послѣдней ставится при этомъ 
въ аЫайѵиб. Ногате, отъ гов, слово стихотворное, пускать изъ 
себя капли росы или чего-ниб. другаго, что на нихъ похоже, 

росить, быть мокрымъ такъ, что каплетъ, промокнуть, намок- 
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нутъ. ВШІапіет (вс. вапіщіне Саевигів) ргае яе ршгіопеш іи- 
ІіС Сіе. Ріііі. 2, 12. Гн бе Лиипі кегітае віШаіарие яоіе гі- 
&е$сипі еіесіга. Оѵ. Меі 2, 364. Штате соерк Аигога. І4| 
Еаві. 3, 403. Ыііоге віесаѣаі гогапіев саріНоя. Шб. 4, 14і| 

372. Адиае йисіив, адиа, гіѵпв, {ізіиіа, сапаііз, вірііо, ІиЬив. 

Водопроводъ, въ смыслѣ искусственной постройка:, проводящей 
коду съ одного мѣста на другое подземными каналами, или 
пробитыми въ пѣльной скалѣ, или съ искусственными камен¬ 

ными стѣнами (санаіез, гіті), либо глпнянымп пли металличе¬ 
скими трубаш, утвержденными на грунтѣ на поверхности 
земли (ІЫиІпе, шЬі), наз. адцае бисіи?, но въ смыслѣ про¬ 
веденной по нвмъ воды—;и]иа, напр. Ѵіпдо, Магсіа. СІаисІі . 

Кромѣ того, іівіиіа, собств. тростниковый стволъ, зв. всякая 
трубка, іиЬив всякая проводная труба, наконецъ арію труба, 

которою, какъ напр. лѵверомь, кранамъ, рукавомъ у насоса, 

какая-нпб. жидкость (вытянутая) извлекается. ТУіісѢіій гцріае 
Сшпі аиі гіѵіз рег санаіев зігисіііев аиі /гзіиІІз ріишіеіз аиі 
іііЪгіІіз іісііШтя. Ѵіігиѵ. 8, 6. Іпсеінішгп тиіі.чв бот о я аЪвитр- 

яй: пиііив гшещат вірііо, ниііа йата (ведро) огнѣ. Рііп. 10; 

42. Ітргеззі $іші рагіеііЬщ іиЫ, рег ^ио8 сігсит Гипбаіиг 
саіог Вен. Ер. 90. 

373. Шшпя, /’гадШз, сасіисш. Пихиз. для котораго сл. Ли¬ 

сте, 4 и I значенія, въ § 361, преходящій, непостоянный, 

шеопйапй, іпсегіиз, гов. о томъ, что не имѣетъ внутренней 
надежной прочности; 4га«і1і8 и сабшиз, вообще непрочный 
первое гов. о томъ, что лишено силы противиться враждеб¬ 

нымъ покушеніямъ, тревогамъ, невзгодамъ; послѣднее о томъ 
что легко опрокидывается, подкашивается, такъ какъ держится 
иди стоитъ не на твердомъ основаніи и почвѣ. Ріѵіііагит г( 
(огтае "Іогіа (Іта еі /тдгііч езі. 8а11. Саі. 1. Пев Іштапае 
8ПИІ са&исае. Сіе. Вен. 27. У С'іс. Ріп. 2, 27 Нищіе еі; 

сабисита хіастичоскн противополагаются терминамъ: віаЪіІе еі 
ІТГЙШІЛ. 

374. Ригие, типйив, савіив, Іігпрісіив. Ригив - о тѣлахъ жид¬ 

кихъ и твердыхъ—чистый, истинный, настоящій, выставляетъ 

на видъ отсутствіе бсяевхъ примѣсей и элементовъ, не при- 
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надлежащихъ какому-ниб. предмету самому по себѣ, Іі) чттый 
нравственно. Мишіиз, опрятный, чистый, гов. только о твер¬ 
дыхъ тѣлахъ, которыя, по совершенному отсутствію нечистоты, 
малѣйшаго пятна, производятъ хорошее впечатлѣніе. Ь) эсте¬ 
тически - искусно, красиво, тщательно отдѣланный. Саьіик, 
сродное съ у.аЬирл (жехаюиал), Каатсор, незапятнанный, безъ 
пятна, употребляется только въ нравственномъ смыслѣ, о ли¬ 
цахъ и вещахъ, свободныхъ отъ троковъ и нечистыхъ жела 
ній. Ьтгрійш, сродное съ Ііциеге, свѣтлый, ясный, гов. только 
о жидкихъ предметахъ, потерявшихъ всякую мутность. Гош 
ригт. Ѵіг". Рига кода: Рііаейг. Ното ригт еі. іпзопз. Ног. 
Ртит сіісепйі цепщ. Сіе. СиНиз ростомъ) ттиіш. Ілѵ. 
Мипсісі зиреііех. Ног. Vепіѣ ай ІітрЫгт Іасига. Саі. 4, 24. 
8осга4е§ сІісеЪаі, с;иі не савіов зегѵаззепі. ііз (піогіиіз’) ай йеоз, 
а циіігав еззепі ргоіесіі, гейііит раіеге. Сіе. Тизс. 1, 30. 

375. ТигЪаге, тівсеге, шфипйеге, іигШт, іигЫІепіш, 

ЫтиИиотз, іитиііиагіт, іигЬа. ІитиѴлт, тфівго, зеііііжив, 

регсЫеШз, /асЫовиз, зейіЫо, зесеззіо, регсІиеШо, іасііо, раге, раг- 

іев, саи^ва, геЪеШо. ТпгЬаге, тжзатгаѵи, отъ ІигЬа.', зн. какой- 
нпб. предметъ, ясный, чистый, остающійся въ покоѣ, въ по¬ 

рядкѣ, встревоживши, возмутивши, взбудораживши, вторгнр- 

шпсь въ него, сдѣлать мутнымъ, приветь въ безпокойство, 

возмутитъ, сбить съ пути, съ толку, разстроить въ немъ 

порядокъ. Мівсеге, шлуаѵ, шучичаі, смѣшивать, перемѣши¬ 

вать, зн. 1) изъ какого-ниб. предмета прибавкой къ нему чего- 
ниб. другаго (ге> дѣлать новое цѣлое. Ь) метафорически - 

тѣсно соединять и связывать. 2) приготовлять что-нпб. изъ 
нѣсколькихъ веществъ, напр. папитокъ, 3) приведенное въ ио- 

рядокъ безтолково спутать, перемѣшать, привести въ безпоря¬ 

докъ, и Ь) такими дѣйствіями сдѣлать что-ниб. неприличное, 

дурпое. Слѣд., въ шгЬаге основный признакъ—возмущеніе спо¬ 

койнаго положенія, въ тізсеге—настоящее превращеніе эле¬ 
ментовъ какъ-бы въ химическую смѣсь и Ь) ихъ разстройство. 
Въ сопіишіеге основный признакъ — соединеніе различныхъ 
яггрегатовъ,—все равно, съ хвмической-ли переработкой, или 
безъ нея. Именно, сопіишіеге зн. 1) сливать въ одно мѣсто, 
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-) метафорически = соединятъ другъ съ другомъ (аіщпа, аіі- 
Чиісі сит аііг/ио), Ь) предметы, сами по себѣ несоединимые, 
связывать, смѣшивать, перемѣшивать, перепутывать Ыкріа, аіі- 
циьі сиш зЛдпо, шіег ее), с) составныя части какого-ниб. 
приведеннаго въ порядокъ предмета приводить къ тому, чтобы 
онѣ очутились въ неправильныхъ отношеніяхъ между собою 
(аіщикі). IЯ тяге, диоіі еиа по іи га Іпищиіііит еві, ѵеніогит 
ѵі а|*іѣаѣиг еі іигЬаіиг, віс рориіш Ноішшив зиа яропіе ріа- 
сіііив Іютіпшп 8е;ііііо§огит ѵосіЬия, иі ѵіоіепііазітін Іетрев- 
ЫіЬиз, сонеііаіиг. Сіе. Сіиені. 49. ТигЪаге :і^иаш, оггііпея і 
шііі'Гиш, асіеш. Оитіа інйта яшіітів рагіа І'есіі, іигЪаѵіІ, ' 

тіесиіі. Ы. Ье». 3, 8. Мізееге раЬиІа ваіе. Оиісе еі аітіагцш 
тівсеге. Мівсеге шикиш. 2\тес ѵего і'іпів Іюногига, <}иі яіт- 

ріех еззе іІеЬеі, ех (ІІ88ІшіШтІ8 геішя тізсегі еі іешрегагі 
роіекі. Сіе. 3, 33. Ошпіа Ьшиапа <ііѵіиадие.]'ига тізсеге. Саея. 

СопІ'шкіеге гаеі, асеіигп. оіеит. Весогиш сит ѵігіиіе соп/изит ■ 
шепіе еі со.ціІаііоііе Оівііп^шіиг. Сіе. ОЙ'. 1, 27. Соп/. ѵега 
сиш іаІ8І8. І<]. Сонѣ, опііиез, .щга. Могутъ, слѣд., быть слу¬ 
чаи, гдѣ всѣ три глагола можно употребить почти въ одина¬ 

ковомъ значеніи, напр. въ связи съ |ига, огйіпев, асіеш; но 
напр. шесіісатеі] Іигіаге было бы нѣчто совершенно другое, 

чѣмъ шесіісатен тіксеге. 

2. ТигЬа наз. волненіе и безпорядокъ между людьми, со¬ 

бравшимися болѣе или менѣе въ большомъ числѣ, Ь) самая 
тревога, шумъ, поднятий такимъ сборищемъ либо и однимъ 
лицомъ: 2) безпокойная либо безпорядочная и Ъ) поэтому шум¬ 

ная толпа людей, с) а потомъ и безпорядочный сборъ, куча 
другихъ предметовъ, но только больше у поэтовъ. Вт. связи съ 
этимъ и іигЬііііш, что (будучи жидко) сдѣлалось мутнымъ, пришло 
въ броженіе, въ волненіе, въ безпорядокъ, разстройство, гов. 

большею частію только о физическихъ тѣлахъ, но бываетъ и 
о предметахъ сверхчувственныхъ. Тигішіеніин, что является | 

ври іигЬа. и Ь) кто или чтй порождаетъ, заводитъ, поднимаетъ 
ІигЬавт. и так. обр. іюню ІигЬиІепіиз = революціонеръ. Соп- Щ 

іцыо ап. соединеніе, 2) смѣшеніе, разстройство. Тиши Низ гов. 

иногда, особ, у поэтовъ, въ общемъ смыслѣ слова ІигЬа, но 
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въ частности и въ большинствѣ случаевъ зп. грозящее либо 
уже и наступившее нарушеніе тишины въ странѣ, встревожен¬ 
ной неожиданнымъ волненіемъ и вооруженнымъ мятежомъ. 
Ь) нарушеніе покоя отъ военныхъ дѣйствій (оШ), тревога въ 
военномъ лагерѣ '), и 2) безпокойства въ смыслѣ войны вну¬ 
три собственныхъ границъ, сначала въ Лаціумѣ, а впослѣд¬ 
ствіи въ Италіи, слѣд. наир. іиш. Мийпепвів. Отсюда Іишиі- 
Іиояиз, кто или чтй производитъ случаи, нарушающіе обще¬ 

ственную тишину, либо указываетъ, показываетъ, носитъ на 
себѣ признаки, указанія на такіе случаи; но Ішішііиагіиз то, 

чтб случается при іапшНаз, т. е. наскоро, второпяхъ. Зеіііііо. 
сложное изъ ней, т. е. зе съ соединительнымъ «1, и Шо, граж 
данскій внутренній раздоръ, междуѵсобіе, когда одна часть граж¬ 
данъ или солдатъ отдѣляется отъ остальныхъ не для того 
чтобы отдѣлиться отъ нихъ совсѣмъ, но чтобы заставить тѣхъ 
принять ея планы; напротивъ, зесезьіо есть настоящее отдѣ¬ 

леніе одной части гражданъ либо солдатъ отъ остальныхъ для 
того, чтобы не имѣть съ ними ничего общаго. Поэтому зесііѣі- 
окик, кто или что возбуждаетъ, поднимаетъ, заводитъ граждан¬ 

скій раздоръ означеннаго рода, и ііото 8егШіо8и8=револю¬ 

ціонеръ. Онъ дѣйствуетъ въ качествѣ члена либо главы і'асіі- 
опів, т. е. шайки, составившейся для достиженія общихъ по¬ 

литическихъ цѣлей; отсюда Гасѣіояиз, кто или что въ связи съ 
какой-ппб. іасііо, стоитъ во главѣ ея, устроиваетъ ее, либо 
желаетъ устроить. РепІиеІІіо на:;, всякое дѣйствіе, которымъ 
подвергнута или подвергается риску безопасность города, об¬ 

ласти или государства либо его гражданъ, государственная 

измѣна, а еще и убійство гражданина; но регйиеіііз есть почта 
только старо, іат, и только =1і08І;ш. Раг8 ваз. партія, одна 
часть цѣлаго въ отличіе отъ другихъ; рагіез такъ же партія, но 
съ указаніемъ на интересы, цѣли, принципы, въ пользу кото¬ 

рыхъ она дѣйствуетъ, а саизва самые интересы партіи, а от¬ 

сюда часто и — партія. ЕеЬеІІіо, отъ геЬеІІаге, какъ орііо и 
оріпіо отъ о р У иге и орінагі, наз. но внутренній бунтъ, а во 

‘) Какал бываетъ, иаир, большею частью ночью. 



зобноюевіе войны со стороны народа, уже покореннаго. N010 

ехронеге, (щешаііпнкіиш Іис еі дишіп іи іигЪа у.шШагщр щ 
ст/шопе гегцш отпіит ѵіѵапшв. Сіе. Ьіѵ. 6, 6. О ргаесіа- 
гит «Печи, уиит мі іПшІ сііѵіпиш ашшогит сопсШит соеіит- 
іще ргойсівсаг сішкрге ех Пас іигЬа еі соііиѵіопг сіікее.іат. 
Сіе. беи. 1, 23. (^ріЪия срез ниЛае вииі, ѵеіега осіеге, поѵа- 
ехоріаиі, ПошѴ іпѵібепі, таіов езіоііипі, ІигЬа ас весШіопіЪт 
ііиніиг. 8лІ1. Саі. 37. Сіаивегапі рогіаш іигЬае. Ьіѵ. 39, 49. 

.Ъіпе вігерііи ж Іітиііи ргіші іп гоигит еѵавегипі. Ьіѵ. 25, 
23. ІКсіаІог іитиНив (іаііісі саивва ривііііит есііхіі. Ьіѵ. 7, 9. 
Марта зесШіо іи савігів іпіег Бісиіоз еі Роенов іасі» еві. 
Сіе. Віѵ. 1, 42. 8есез$іо рІеЬів іп Аѵепііпит. Наес ініег Ъо- 

!і08 агаіеіііа, іпіег шаіов /асііо еві. бай. .Тир. 33. Іп оптіЬия 
сіѵііаііішв Оаіііае і'асііопез винѣ Саев. В. .0., 6, 11. Ѵісіі іи 
зепаіи еа ригз, рш ргеііию аиі ртаііат апіеіегеЬапі. 8а1І 
Тир. 12. АІіі Сптапів, нііі 8и1Іашв рагііЪиз і'аѵеЬанІ. Кер4 

'АН. 2. Ніпс ргоПіЬііив, не сопйеішіаге саиззшп іііат, диап 
зесиіив еввеі, ѵісіегеіиг, а<1 Рошрер савіга ѵепіі, іп еаш ірвапт 
сашзат, а <цш егаі гещсіив. Сіе. Іл°. 9. Арпа іигЫсІа. Тиг- 

Ы(1і сопсііаііеціе шоіив апітогшп. ТшЫйі савив. Теііфевіаі 
наз. и ІигЬісІа, и ІитЬиІепіа. У Федра 1. 1, 5 есть и арии 
ІигЬиІепІа. Еггогев, апіші іигЬикпіі. Бесіив, иі ѵііа, віе еііан 
огаііопс іигЬиІепіиз іиіі Сіе. Вгиі. 28. Сопсіопев іитиііиош 

ѵііа зссіііит еі ішпиііио&а. Сіе. Них іитиііиагіиз Магсіив іиіі 
еі виѣга^іо шііііагі а(І іегарив Іесіив. Ьіѵ. 28, 42. Ьувашіег 
(шііо&ив ашіахрие іиіі. Вер. Ьув. 1. 

37 6. Зіеііа, зиіиз, аьігит. 8іе11а, изъ віег—Іа. сродное съ 
іоцр, звѣзда, большая или малая. 8іс1из, изъ еіоо;, созвѣздіе, 

но также и отдѣльная звѣзда, самая блестящая с видная изъ 
множества звѣздъ. Тоже, зн. и образовавшееся изъ аотроѵ аві- 
гши. Метафорически гов. только виіик и авігиш, пожалуй, по 
нашему «небеса» въ смыслѣ высоты. Зіеііагит ріоіл іеггае 
гааопііийтет і’асііе ѵіпсеЬапІ. Сіе. 8опш. 8сір. 3. Оссйііі 
Іаш ьИт Уег^іііагиіі). Ьіѵ. 21, 35. Іп аеіііеге азіга ѵоіѵии- 
Іиг. Сіе. Тивс. 2, 46.—«Звѣзда»—надежда на помощь, спа¬ 

сеніе, будетъ Іих, 2) — блестящее явленіе, рѣдкость, «свѣтило», 
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будетъ Ішнеп. Объ этихъ обоихъ словахъ см. § 379. Но часто 
сзвѣзда, свѣтило» будетъ и іи ргіпш, іи раись. іиіег рай со?, 
какъ напр. ігі ргітів (Зосіиа—свѣтило между людьми науки. 

377. Аёг, иеіЪег, аига. Аёг, ат,р отъ щш, воздухъ, близ¬ 
кій къ землѣ; аеіііег. %Шг$ отъ щ$со, воздухъ, который надъ 
аёг, болѣе чистый, свѣтлый и прозрачный, эѳиръ; аига. эол. 
ш'г,р, опять отъ щи.'., только съ дигаммой въ срединѣ, дви¬ 
жущійся, вѣющій воздухъ, воздушное теченіе, воздушная тяга. 
Метафорически зн. случайное и неосновательное возбужденіе, 
подстреканіе, мороченье, призракъ, надежды въ виду какого- 
ипб» предмета. Аёт агпріесіійіг іішішшз аеіііег. Сіе. Н. І>. 
2, 36. Аёг і'гееріеиііий аига?, (]иат ѵепіоз ЬаЬеС Рііп. Ер. 5, 

6. Лига гшвдш, ѣатае, ареі. Лига рориіагі', собств. возбуж- 
деніе пли подстреканіе отъ народа плп народной воли, осо¬ 

бенно отъ народныхъ страстей, привязанностей—народная лю¬ 
бовь, надежда народа на кого-нибудь, какъ напр. саріаѵе аи- 
гаш роры1агеш=добиваться любви народа, популярности 

378. Шаге, щлгаге, Ітіаге. Паге, дуть, т. е. съ усиліемъ 
выпускать воздухъ съузпвпш ротъ, гов. п о поднявшемся въ 
такомъ же родѣ вѣяніи вѣтра и—впрочемъ только у поэтовъ— 

объ игрѣ на инструментахъ, а въ прозѣ въ послѣднемъ зна¬ 

ченіи употребляется только саиеге. 8рігаге, дышать, т. е. вы¬ 
пускать и вбирать въ себя воздухъ съ открытымъ ртомъ, а так. 

обр =жить, быть живымъ; о цвѣтахъ и т. п. у поэтовъ= 

пахнуть, метафор, с. ассиз. = выказывать въ словахъ п по¬ 

ступкахъ, что лпцо проникнуто тѣми плп другими чувствами, 

желаніемъ чего-нпб. и т. п. Нліаге и употребительное даже и 
въ прозѣ ехііаіаге, выдыхать, зн, испускать запахъ, паръ. чадъ. 

8ішиІ (Іаге яогЪегегще ІіашІ іасііе езі. Ріаиі. Мозі. 3, 2,104. 

Сопіз ѵепііш -(Іаге сопзиеѵіі Саез. В. 6. 5, 7. 2ер!іугі щг- 

тпі. Соіпае оііогеіп зрптеге. Ѵіг§. Наес безегі а гае, бит 
зрггаге роіего, неі'ав ітіісо. Сіе. К Ю. 3, 40. 8рігаге ато- 

ѵев. Ног. 8р. тЬииаіиш. Ілѵ. Есіогші сгариіаш еі ехішіа. 

Сіе. Ехкаі. пеЪи1аш,о(1оге8, і'іашташ. 
379. Ьтпеп, Іих, р&аг. Вишен, изъ Іи стен, слѣд. отъіисеге, 

наз. все, что даетъ свѣтъ, распространяетъ ясность, напр. коли- 
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це, луна, лампа, факелъ, окно в г, л., а весьма часто —даже в 
въ прозѣ—глазъ. Метаф. кипел на-з. то, чтб распространяетъ 
вокругъ себя особенный блескъ, пожалуй — звѣзда (свѣтило), 
еолвпе, краса, слава 'і. Ьнх, опять отъ Іисеге, наз. распро¬ 
страняемая (какимъ-ниб. свѣтлымъ предметомъ) ясность, види¬ 
мость, особ, дневной свѣтъ, день (въ отличіе отъ ночиі, и мета¬ 
фор. а) о мѣстностяхъ = авансцена мѣсто самое видное, Ь) 
надежда на помошь, спасеніе. Сл выше § 376. ЛиЬаг, сверкающій 
блескъ небесныхъ тѣлъ, упот. только у поэтовъ. Ідиіа Іисеге 
/же аііепа (Іісііиг, ^иос1 а еоіе Іитеп випга (свѣтъ, который она 
даетъ) гшіиеіііг, Сіе. 8отп. 8с. 3. КосШ Іитеп арропеге; 

Сіе. Оегаосгіілв ІгтшіЪш агпіееів аІЬа еі аіга бізсегаеге поп 
роіеш. Ій. Тыве. 5, 39. СогіпіЬив іоііив Огаесіае Іитеп. Сіе. 

Тиш сіагІ88ІгоІ8 ѵігів ехзііпсіів Іитіпа сіѵіШлб ехзііпеіа вин!.. 

1(1. Саб 10. Ргіпиі Іисе. Іп Іисе Авіае ѵегвагі. Сіе. Млпіі 
3. Ьисет айегге аіісиі (зм? уірѵ.ѵ). Сіе. Шіісіит уиЬаг ехіи- 

Ш ипдіа Ьисіі'сг. Оѵій. Еазі. 2, 149. 

380. Імсеге, пііеге, вріетіеге, {иідеге, тісаге, согтсаге, 
гасііаге, Шшігаге, Шитіпаѵе. Еисеге "), свѣтить, зн. испускать 
свѣтъ. Если предметъ своею наружностью блеститъ, и при 
этомъ видъ ею пріятенъ, успокоителенъ, то говорится: пііеі; 

но если онъ производитъ впечатлѣніе пышности, величія, то 
говорится объ немъ: зріепсіеі; наконецъ, если блескъ ослѣп¬ 

ляетъ, рѣжетъ глаза, то говорится: іиIр;еб. а). Сюда относятся: 

пііог, ЁрІемсЬг. іиійог (не (иЬиг— молнія). ІПивігаге, освѣ¬ 

щать, зн. 1) дѣлать такъ, что предметъ бываетъ виденъ, ясенъ, 

выходитъ на свѣтъ, становится іп Іисе ровііиш, 2) ыетаф. дѣ¬ 

лать свѣтлымъ, освѣщать, представлять ясно и очевидно; но 
ІІІинііпаге, освѣщать, 1)=дѣлать такъ, что предметъ можетъ 
испускать или давать отъ себя свѣтъ, Ь; можетъ получить свѣтъ, 

*) Сл. Иейфферта, басі. р, 188—189. 

*) Отъ одного корня съ нѣм, 1еиейІеп,ХісЫ, яцюі— І.іху, Іохзё/Заг, (Це. 
луча. Курд. Огшик. I, стр. 130). 

*) Сродно сг ’/ас/ііѵ, Пацгаге. 
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2) метаф. дѣлать такъ, чтобы у предмета, напр. въ рѣчи, 
были Іщпіпа, т. е. чтобы рѣчь такъ была снабжена блестя¬ 
щими мыслями, вѣскими выраженіями, замысловатыми наво¬ 
ротами въ мысляхъ и въ словахъ, чтобы отъ нихъ свѣтъ и 
блескъ разливался на всю рѣчь. Большей частью у поэтовъ 
употребляются: шісаге, мерцать, блестѣть, сверкать, искрить¬ 
ся, о блескѣ или свѣтѣ, который проблескиваетъ то силь¬ 
нѣе, то слабѣе; согшсаге, свѣтить, блестѣть, о блескѣ или 
свѣтѣ, который то тутъ, то тамъ появляется очень ясно или 
рѣзко; гаіііаге, испускать лучи, сверкать, блистать (блестѣть), 
еобств, о яркомъ блескѣ солнца, звѣздъ, а потомъ н о дру¬ 

гихъ предметахъ въ смыслѣ усиленнаго термина для понятій: 
ііііеге, яріемгіеге. Ідта Іисеі Іысе аііепа. Сіе. Аша тіійіь 
беѴіеиі еззе пгкніш. Біѵ. 9, 40. СиЬісиІию зркпсЫ юагюоге. 

РИп. Ер. 5, 6. Оіийіі /пѣеге тісапіез. Біѵ. ], 25. Ѵігіиз 
вріетіеі рег зеке зешрег. Сіе. Йезі. 28. 8оі сннсіа !исе 
Шжігаі. Сіе. 8отп. 4. ИиІозорЫапі Байнія Ийегів Ший- 
гаге. Сіе. Бина іііитіпаіа езі а ноіе. М. N. Б. 2, 46. Ши- 

тіпаге огаііоиет зеиіеішагипі ѵеіѣогипщие сопі'огтайош- 
Ьиз. Сіе. 

381. ^іЪез, пиЪПщ пітЬиз. пеЬиІа, ріиѵ'ш, тЬег. КиЬез *), 

всякое облако на небѣ, употребляется йотомъ, какъ русское 
туча и греч. по другихъ предметахъ, представляющих¬ 

ся въ видѣ облака, напр. о пыля, о множествѣ саранчи, сол¬ 

датъ, птицъ п т. п. Отъ пиЬііиз, покрытый облаками, пасмур¬ 

ный. мрачный, вышло ниЬіІа, отит, но употребляется не толь¬ 

ко въ значеніи темныхъ облаковъ, но и о всякомъ пиЬез: впро¬ 

чемъ употребляется только у поэтовъ. ®тІш, густое облако, 

несущее бурю съ дождемъ, и самый дождь съ бурей, къ ішЬез 
относится такъ, какъ ѵ;фо;, БаТЛаф къ но у поэтовъ 
гон. въ смыслѣ темнаго облака вообще :). ЫеЬиІа, туманъ, 

*) ХиЬеі, иеічііа, ѵеро;, ѵ*рс;лд, хѵіуэ;, Зѵвуіря^ одного корня, но 
піщііиа хорошо вяжется съ -Л^ич, чіпсич. 

’) Х'ішіяіа еще зн. п „вішбъ“, похожій на облако покровъ, въ когоромь 
являлись бопі(8егт. Ѵіг§. Аеп. 3, 635), во яншібъ“въ смыслѣ „ореолъ, блескъ" 
надобно переводить кресіев чиаеЯаш ща^шсшіііш, §іогіае ц г. ц. 

28 
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нары, либо поднявшіеся съ земли, либо образовавшіеся какъ- 
нвб. иначе. ТЧиѵіа, дождь вообще, но ітЬег, ір.,5рос, ливень, 
сильны#, проливной дождь. Аёг еонсгеіпк іи пиЪез соціЬпг. Сіе. 
N. Л. 2, 89. N11 бек риіѵегія, Іосшіапші, еднііит рсчІПшікріг. 
Ыѵ. Мох 1’агпа еове піШШ іп питан іп^тШпгцие во Іо еі са- 
ри( іліег пиЫІа соигііС Ѵігд. Аеп. 4, 177. Саивват езве 
йіхіі СІеапІІіев, днае ІсггегеС алішов йі/тіпіЬив, іешрекШіЬив, 
птЫв, шѵіішв, §тйшІтіІш8, Сіе. N. I). 2, 5. Меіио ріштв^ 

ві ргощювііса іювіга ѵега виги. Ігі. Аіі. 15, 16. Егаѣ Іііптн 
вшита, Істревіав регігі@іба, ітЬег тахітив. Ій. Ѵегг. 2, 4, 40, 

382. Жш, «. опегагщ п. Іопда, паѵгдтт, га&, сагіпа, 
рѵ.рргз, Ііпіег, всарЬа, сутЪа, ІетЪт, асішгіа. Каѵів, корабль, 
ѵаО;, бываетъ либо онегагіа, ггтрсууоХт;, грузовой, торговый не* 
ревозный корабль, либо Іопда, аахра, военный корабль; паѵідіии 
всякое водоходное перевозочное средство, корабль иля что-ниб, 
другое подобное. Асіиагіа ее. иаѵів, судно только съ однимъ 
рядомъ веселъ, но весьма быстрое на ходу; Іешішв, \ 

такъ же небольшое судно, впрочемъ по величинѣ всего ближе Ж 
къ ігігешев, быстрое на ходу, главнымъ образомъ для рекогнос¬ 

цировокъ и преслѣдованья при военномъ флотѣ, а потомъ гов. и 
другихъ обстоятельствахъ, напр. наз. корабль, употребляемый* 
морскими разбойниками.Сагіпа, киль, рыррів, задняя часть кораб¬ 

ля, у поэтовъ синекдохически употребляются вм. лаѵів: пер¬ 

вое слово, вѣроятно, потому, что киль есть какъ бы фундамента 
цѣлаго, а послѣднее потому, что было мѣстомъ сидѣнья руле- 

паго. У поэтовъ же употребляется и гаі.ік, плотъ, паромъ, вм. 

паѵік. Ьііііег, въ родѣ челнока дикарей, стволъ дерена, выдолб¬ 

ленный наподобіе корыта, а потомъ вообще ладья или челнокъ 
самаго грубаго сорта; искуснѣе сдѣланная лодка будетъ сушЬа, 
’/бщ'іг,; ксарііа, яхяуг» ботъ, шлюпка, яликъ, какіе бываютъ 
при большихъ корабляхъ. Впрочемъ о предметахъ этого парагр. 
см. Гразера, бе Ѵеіегіш ге иаѵаіі. Сшшеепііепв паѵет ьаріепз, 

ниш сошргеііепвшп апіто ЬаЪеі, во ех вепіепііа паѵіцаіигиш? 

8гн] ві ,]'ат ех Іюс Іосо ргоі’ісівсаіиг ргоЪо паѵідіо Ьоно циЬег- 
иаіоге Ьас ігапдиіІІіШе, ргоЬаЬНе ѵібеаіиг ее рсгѵеніигиш 
евве ваіѵит. Сіе. А саб. 2, 31; Не.Іѵеі.іі гаІіЬин ас ІіпігіЬш 

] 
Ы 
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Сг.чшіЬаиС. Сае§, В. О, 1. 12. С.і. Ьіѵ. 21, 26 и о яеарВа 
Ьіѵ 25, 3. ТапСишпе ріасіишѴ СанСишнс сутішгипв Сіе. 
<Ж 3, 14. Лррагиіі рігаСіеок Іедцііоя е.аде. Ьіѵ. 37, 27. 

383. Х’ипів, ге&Ш, геііпасиіит, гийет. Г'шіік и гейія, ка 
ватъ керенка, различаются между собою тѣмъ, что Синій длин¬ 
нѣе и толще, чѣмъ гевСія '). Вшіепз наз. канатъ, геііпасиішп 
вообще средство удерживать корабль на одномъ мѣстѣ, въ особ 
привязной канатъ, на которомъ корабль держался у берега. 
Ьарві рег (Іеіпіккнш /’ипет. Ѵіг§. Аеп. 2, 262. Кезііт саре 
ас вчьрешіе Се. І’іаиі Регв. 5, 2, 34. ЙСгійог гийтіит. Ѵігд. 
Аеп. 1, 87. 8о1ѵипС геііпасиіа паѵів. Оѵ. Меі. 15, 696. 

384. ОиЬетаге, йігідеге, іепеге, соШптге. ОиЪегпаге зн. 
1) въ качествѣ рулеваго править кораблемъ, -ли^ерѵяѵ, 2) съ 
другими дополненіями, напр. гешриЫісапі, вести, править, управ¬ 
лять; въ этомъ же смыслѣ гов. а<1 рЬегпасиІа ш1еге=дер¬ 

жать въ рукахъ кормило власти, правленія, стоять во главѣ 
дѣлъ. Тештс есть спеціальный мореходный терминъ, дер¬ 
жать курсъ на кораблѣ къ чему-ниб. (аИциііІ), напр. Сог- 

сугат. Обіцѣо по значенію очень рѣдко употребляемое въ 
золотомъ вѣкѣ соііінеаге (аНцин! ай аііцині), направлять что- 

ниб. къ чему-ниб. по прямой линіи, слѣд. по линіи, идущей 
къ цѣли вѣрно; но въ самомъ общемъ смыслѣ употреб¬ 

ляется (Іігіуеге аІкрпГІ = давать какому - ниб. предмету на¬ 

правленіе къ цѣли прямо, либо такъ или иначе, но къ цѣли, 

и именно :иІ аііерші 1)къ чему-ниб., къ какой-ниб. назначен¬ 
ной цѣли, нъ смыслѣ чего рѣдко гов. іи аііерші, либо 2) по 
чему-ниб., сообразно чему-ниб., по образцу и руководству. 
Яішііііег іасіппС, иі ві наиСао сегСагенС, циівеогиш роСізвітиш 
диЬегтгеі Сіе. (Ж 1,25. Йііщиіагі ішрегіо еі роСевСаСе ге»іа 
шеііик уиЪегтпІиг еС геципСиг гіѵіСаіев. Ііі. Еер. 2, 9. С)щз 
«зі, ()иі СоСиш сііеш уасиіинв поп аІі<]иапс1о соШпееі (не най¬ 

детъ непремѣнно прямой линіи, прямо ведущей къ цѣли). И. 
Ьіѵін. 2, 59. ІЯгідеге ѵіаш, іСег, сишш, иаѵеш, асіеш, ецишп, 
Сеіа... асі ІСаІіані, асі Іііога, ;нІ еопвиіет, іп еопвиіет...; но 

’) Такъ уже Попма, р. 280. 
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какъ (Ыгідеге а ас] регрепйіспішп у С’аее. В. О. 4, 17, 
такъ метафор, п йтдеге ѵіѣтпі о4 гл (іоніи поплат у Сіе, 
Миг. 2 и въ другихъ мѣстахъ ай сеіѣат ігііишт, ай ехеш-*- 
ріиш.. (Ііпрегс 

3$о. Риісііе, вивітеге, вивіепіаге, пііі. Гиісіге зн. снабжать 
предметъ (а/щикП подпорой Ыідиз ге) I) въ прямомъ смыслѣ, 
но 2) и метафор.=гдредохравять отъ паденія, ослабѣпія. От¬ 
сюда і'икігі, получить, найти подпору, данную другими, со сто¬ 
роны, въ смыслѣ глагола етрадательшго, отъ котораго отлично 
пііі (ніщші ге)=самоыу-собою опираться на что ниб.. на какую- 
то. иодпору. опору, твердое основаніе и почву, держаться на ] 
чемъ-ниб , въ прямомъ смыслѣ и 2) метаф. а) усилв-! 
ваться, сильно стараться, Ь) аіідпа ге=полагаться, надѣять¬ 
ся на что-ниб., с) іи аіідиа ге—основываться на чемъ-ниб, то¬ 
же, что сошібіеге, ройііиш еэзе іи ге, пре чемъ всегда имѣет¬ 
ся въ виду самодѣятельность лица (Діой тіеііиг, имѣетъ крѣп¬ 
кую точку опоры, но съ той или другой стороны нуждается 
въ чемъ-ниб., что было бы въ силахъ не дать ему покачнуться, ' 
упасть; дней Бішіінеіиг, не имѣетъ твердой опоры, но сначала 
должно получить ее, чтобы не свалиться, не подавить, или что¬ 

бы при безпрепятственномъ движеніи далѣе не погибнуть либо 
не погубить. Дѣло въ томъ, что зшѣшеге зн. нестп на себѣ, 

держать, терпѣть, выдерживать мелете какого-виб. предмета 
либо сверху, и при этомъ предметъ бываетъ грузомъ, ношей, 

бременемъ,—либо спереди, слѣва или справа, п при этомъ і 
предметъ бываетъ нападающимъ либо вторгающимся насиліемъ, 

наступающимъ непріятелемъ, опасностью, бѣдой, крайностью, .! 

позоромъ п т. п., поддерживать (дѣлать безопаснымъ, предо- ] 

хранить отъ паденія, крушенія), противиться, приппматт. иа 
себя, не отступать, и дѣлать все это при давленіи какого-ппб. 

предмета Сл. § 390 и тамъ і'егге, рогГепе и Ыегаге; эти же 1 

слова сличи в для Бшіепіаге, ігедііепШіѵиш, который въ пра- 1 
ыомъ значеніи въ хорошей прозѣ не встрѣчается, но зато ча- 1 

сто бываетъ въ переносномъ смыслѣ: поддерживать, подкргьп- | 

ляпѣ что-ниб., чтобы то держалось, не погибло п было въ со¬ 
стояніи либо имѣло рѣшимость держаться, все вытерпѣть, яе* 
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ренести опасность, крайность, тягость. ѴШв паіига сайиса: іші 
(иНа ей, асі іеітат і'егіиг. Сіе. 8еп 15. Саивва (Мйапо- 
гит ріигітів еі §гаѵІ88Ітіб геЬиз (иНа еві. Ісі. Баііі. 15. Виэ- 
ііпеге ѵіѵит Ьоѵет. Ісі. 8еп. 10. Аёг ѵоіаіив аіііига твНті. 
Ісі, ИГ. Б 2, 39. 8ийіі*ге ве а Іярви. Ілѵ. 21. 35. 8ивІ. сиг- 
иш), сднщгц ітреіига Ьозіів. Сіе. Ъ ѵ. 8ивІ. сІщшМет ітре- 
гіі, аѵпіеит ІаЪепІет, Іаіюгагйет. Сіе. 8чй. регіеиіит, регіі- 
тіеіат, роіепііат. Сіе. 8ивІ. тіатіат. Саев. Ви&іеѵіаге аіі- 
сщет, ѵаіеішііпст. ѵііат, врет аіісирш, тогЬит, сіоіогет. 
Сіе, Шіі кешЬиЁ. Ьасиіо. Кііііі сопіга Ее ге^ет пі&игит евзе 
ехівІлшаЬаі. Саев. В. С. 2, 37. Бываетъ и съ иі, не. 8ре, срез 
.ІиЬев, пііетиг. Сіе. АН. 3, 9. Віѵіиаііо іи сощейига тіііиг. Ісі. 
І)іѵіп. 2, 26. 

386. Соіитпа, соіитеп, рііа. Соіитпа, столбъ, колонна, сво¬ 
бодно лп стоитъ и сама себѣ цѣль, или вмѣстѣ служитъ п под¬ 
порой, подставкой, базисомъ; рііа, столбъ, бываетъ только под¬ 
порой, или подставкой, базисомъ. Соіитеп въ прозѣ всегда 
бываетъ только въ значенія подпоры, опоры. *) ЬеріДш аейет 
Лоѵів іп сарііоііо сЫищпащие сігса роііешіав, Биіѵіщ аиіеш 
рогіит еі рііав роііѣів іг. ТіЬегіт Іосаѵіі. Біѵ. 11, 51. Шиз 
Іюню (Р. 8еіріо) сари! соіитещие ітрегіі Гіотані езІ.Ы 
38,51. 

387. Ѵесіів. зиЫіса, регНса, Ьтдиг'тв, сопіт, аввег. Ѵесііъ 
наз. крѣпкій шестъ, который можетъ служить вмѣсто подъемнаго 
рычага, лома, коромысла, засова; «пЫіса, сродное съ %шію. 
столбъ, свая, которая бываетъ подставкой и подпорой, особ, 
свая йодъ мостомъ; регііса шестъ, жердь тоньше предыдущей: 
она бывала подпоркой у молодыхъ деревьевъ, на ней носили 
шаніриіо.ч; ею сбивали съ деревьевъ разные плоды; она слу¬ 

жила еще погонной мѣрой въ два ра&зиз; Іол&ипив длинная, 
пропорціонально толстая, жердь; соніив, хот;, шестъ, кото¬ 
рымъ на небольшихъ судахъ упирались въ землю и так обр. 
ихъ двигали: но употребляли его и вмѣсто пики; аввег похоже 

') Въ смыслѣ орудія при віШіпеіи, и въ этомъ смыслѣ да:ке о въ поэзіи, 

пакъ прямо Ног. ОіІ. -2, 17, і. 
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на то, что да § 30 разумѣлось подъ іхаіж, іщпиш,—пожалуй, 
стяги, которые употреблялись тамъ, гдѣ Іопцигіиз и резѣіса бы¬ 
ли не довольно крѣпки. Ваха ѵесігЬиз рготоѵепб. Спев. В. С. 
2, 11. РІеѵщие !щпа песета ін гаіПшб ііпраеіа зпЫісів і'рои- 
Іі§) ^аат Ііясгегепі, ропіет імеезкішп. Ілѵ. 1, 37. Регііса 
«пзреішк ротІпЪяІ Іоща ніапіріоа. Оѵ. Баві. 3, 117. Баісез 
ргаеасніая Іопдѵгт аШхсгииі. Спев. В. С. 3, 14, но Лвзегм 
(]ио(1етип ресЗши сиврісІіІдіБ ргаеііхі аіеріе ііі тахіпіія Ьаііі- 
5Ы8 1ѴІ88І вапѣ Ій. Сіѵ. 2. 2. Сличи В. АІех. 13, гдѣ ажеге 
служатъ вмѣсто веселъ, и Ьіѵ. 44, о, гдѣ аевегев вколочен. 
въ землю для того, чтобы на нихъ укрѣпить іірпіа и сдѣлать 
мостъ для перехода слоновъ. 

388. Васиіат, /егиіа, ѵіііз, сасіисет, Шит, зсіріо, зсерігищ 
іивііз, рейит, ѵігда, ги<Мз, Васиіиш трость, палка, въ смыслѣ 
опоры при ходьбѣ или т. подгономъ, съ какой обыкновенно 
ходили ‘). 8сіріо ■), болѣе или менѣе дорогой посохъ, шо4§ 

рый служилъ не столько опорой при ходьбѣ, сколько знакомъ 
важности; ксерігшл, какъ егхрптроѵ, скипетръ, знакъ царскаго 
сана. ѴШ$, палка центуріоновъ, сдѣланная изъ виноградной 
лозы; сабшешп и сасіптій, щрихгіоѵ, трость герольда; ре- 

ііиш, пастушескій посохъ, вверху съ рукояткой, а внизу сі 
желѣзнымъ наконечникомъ; Іііииз авгурскій жезлъ, вверху 
загнутый; гінііз, палка, рапира, съ которою солдаты и гладіа¬ 

торы учились фехтовать, пока еще не умѣли дѣйствовать на¬ 

стоящимъ оружіемъ. Б’егціа 4) наз. очень легкій на вѣсъ прутъ, 
палка изъ ствола растенія і'епііа, которою всего больше нака¬ 

зывали лѣнивыхъ рабовъ и дѣтей въ школѣ; ѵігца, прутъ, хлыстъ,- 

розга; розгами били особенно осужденныхъ на смерть, послѣ че 
го сейчасъ отсѣкали имъ голову; ііпйі.я ’) батогъ, слѣд, особенно 
грубое орудіе наказанія. Іппііепз Ьасніо азвітиінѵіі аішш. Оѵ { 

Меѣ 14, 655. Рарігіиз сііеііж Оаііо зсіріопе еЬипіео ін га¬ 

ри! іпсизао ігат тоѵіззе. Ьіѵ. 5, 41. Вех зсеріго іпзщш 

') Сродно съ раі-ди, рслхш, рххтрзѵ, ряхгура, 

*) Какъ и зсерігит, яхг.птроѵ, сродно сі, 5/.<пг;53аі. 
*) Вагиіиіп зіпе посіо айипсит. Ьіѵ. 1, 18. 
*) Отъ і'егіге. 
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еішгпо. Оѵ. Меі. 7, 103. І)их Ьопиа Ііиіс сеиіит сшішзіі 
ѵііе гецешАок. Ы. Агпаі. 3, 527. А1 Іи лите рейит. V іѵц. Ееі. 
5, Ь8. Тегііо біе пкМЬиз іпіег зе іи имміиш іизіае рирае 
сопеиггепші. Ьіѵ. 26, 51. ІІЬ (егиіа сиеііаз юепіига тацяа 
зиЬіге ѵсгі.ега, поп ѵсгеог. Ног. 8аі 1, 3, 120. Ѵаіегіаіех 
еиш, циі ргоѵосаезеі, тгдіз саейі зесигнріе песагі ѵеіиіі. 
Ілѵ. 19, 9. Коп приз езі ѵегЪіз, зесі [изНЬив. Сіе. Різ. 30. 

389 Ѵекісиіит, сиггав, езвейпт, сізгит, гішіа, реіоггііѵм, 
сигрепітп, рііепіит, іепза, ріатігит, саггш. Все, на чемъ 
что-ниб. возится, ѵеЬікиг,—телѣга. судно, или какое-ниб. дру¬ 
гое средство перевозки, можно назвать ѵеійсиіиш. Сиггиз мо¬ 
жетъ означать всякую повозку, но вообще не употребляется 
въ смыслѣ ріаизігит, ломовпй телѣги, и въ смыслѣ еаггиз, 
перевозной телѣги, которыя обѣ были четырехколесныя. Еззе- 
(Ішп наз. двухколесная боевая колесница у жителей Брнтанніи, 
но потомъ у Римлянъ употребляется, подобно двухколесной сі- 
зішн и четырехколеснымъ гііесіа и реіоітііпш, въ смыслѣ дорож¬ 
наго экипажа. СагрепШш ваз. парадный экипажъ весталокъ и 
знатныхъ римлянокъ двухколесный, рПенШш четырехколесный; 

Іепза пышная четырехколесная колесница боговъ, на которой 
статуи боговъ возили въ циркъ. Юіхіі зе іпіегі'ееішп іи рЫші- 
пт а саиропе еззе соц есшш еі зирга зіегсиз ін]есіит. Сіе. 
Іііѵіп. 1, 27. Сопзіііиепші Неіѵеііі _)ишеи1огши еі сагго- 
гит (ріат тахітит пивіешт соешеге. Саез. В. 6. 1, 

3. Ѳешіз Ьос езі ех еввесіів ршцте, ІЬісІ. 4, 33. Сізіо ее- 
Іегііег асі игЬеш айѵесіиз екі. Сіе. РЫ1. 2, 31. Ошпет 
асіеш 8наш гішік еі сагт сітіикіесіегшіі. Саез. В. 6. 
1, 51. Еззехіа іезііпапі, рйепіа, реіотіа. Ног. Ерізі. 2, 

1, 192, гдѣ см. Шмида. ТиШа (дочь царя Тарквннія Гордаго) 
сагреніо іи і'огиш аіігееіа езі. Біѵ. 1, 48. Ошпез ііі, циі ѵеііі- 
сиііз іетагит зоНешпез соеіиз Іисіогиш іштші. Сіе. Ѵегг. 5,72. 

390. Еегге, регіаге, дегеге, девіаге, ѵекеге, вивііпеге, іокгаге, 

рег/егге, ке/еіге, рай, віпеге, рег—, сот—, аАтШеге. По 
§ 385 зизііпеге значитъ быть поддержкой, опорой какою-то. 
грузнаго, тяжелаго предмета и не допускать, чтобы онъ либо 
1) упалъ на почву, или подавилъ, либо Ь) продолжалъ свое 
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движеніе или наступленіе, либо 2) сокрушился, разрушилъ. 
Роіѣаге, относить, доставлять, значитъ: постанлять (доставь 
іять) на то или другое мѣсто какой-ниб. предметъ, состав* 
ляющій перемѣщаемый грузъ (кладь);—и при этомъ перемѣ¬ 
щеніе можетъ дѣлаться на какомъ-ниб. ѵеЬісиІши или _)'итеп« 
(иш, либо прямо самимъ лицомъ (на своихъ плечахъ) '). Іеггеу 
оіраѵ. говорится только въ отличіе отъ понятій, вести (веду); 
везти (везу), толкать, посылать, заставлять стоять, заставлять 
идти, заставлять лежать, и вообще значитъ только: брать в» 
себя заботу или трудъ нести предметъ такъ, что этимъ обу¬ 
словливается его положеніе либо движеніе.—иногда — нести, 
иногда = приносить, иногда = уносить, выносить. Метафо¬ 
рически — насколько оно относится сюда — значитъ перено¬ 
сить, терпѣть, т. е. отличительная примѣта здѣсь давленіе, тя¬ 
жесть предмета, а въ тоже время несопротпвленіе предмету. 
Регіегге—сильнѣе, выражаетъ 11 приносить на назначенное 
мѣсто, 2) выдерживать, выносить до конца, во всѣхъ степе¬ 
няхъ: (Іеі'епт доносить начальству, суду, заявлять тамъ. Ѵеііеге 
зя. везти, перемѣщать на какомъ-ниб. ѵеііісиіпш либо )шпеи- * 
Іит. Оогеге. носить на себѣ, и безъ всякаго оттѣнка тягости, 
сопротивленія и усилія: очень рѣдко употребляется оно въ 
смыслѣ: доставлять, приносить а большею частью значитъ 
тольео носить такіе предметы, которые надѣваются человѣ¬ 
комъ прямо на себя въ смыслѣ одежды, или украшенія, или 
защиты; метафор.—имѣть, говорится оно объ особенномъ ха¬ 
рактерѣ, назначеніи, чувствѣ дружбы и вражды и т п. Оекіаге 
есть усиленный терминъ къ цегеге, но метафорически не упо¬ 
требляется. Тоіегаге, сродное съ іоііеге, іиіі.чве, тЛг,ѵлі, 1) пе¬ 
реносить, выдерживать, къ понятіямъ іегге, регіегге прибавля¬ 
етъ еще то, что предметъ не изнемогаетъ, не падаетъ подъ тя¬ 
жестью, но при этомъ не указывается на сопротивленіе, какъ 
въ кокі.іпеі'с, и 2) дѣлать то, чтобы что-ниб. еыдержшіам ту 

') Роіѣаге въ иеревоевомъ смыслѣ у Цицерона но употребляется, но замѣ¬ 
няется глаголомъ іегге. 

*) Это значеніе осталось еще въ соп@егеіе, аііиегеге. 
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или другую трудность, нужду, лишеніе. Гаіі зн. терпѣть, пе¬ 
реносить тто-нпб.. не отказываться, соглашаться, позволять, 
выдерживать, съ тѣмъ добавочнымъ оттѣнкомъ, что извѣстному 
предмету дѣлается сопротивленіе только постояннымъ и добро¬ 
вольнымъ терпѣніемъ вітіеге допускать, позволятъ, терпѣть, 
никогда не бываетъ съ дополненіемъ изъ имени предмета оду¬ 

шевленнаго или неодушевленнаго, но только съ іпііпіі.. рѣже 
съ иі, и значитъ только: не препятствовать тому, чтобы—. 

Сототіііеге зн давать поводъ, заслуживать, чтобы—, а съ иі 
даже и адопускать, позволять». Кромѣ того, оно зн. поручать 
для совѣстливаго. присмотра и храненія либо выполненія, но 
регпііііеге поручать=отдавать на нетратчтно-свободное 
распоряженіе', асІтШлте давать къ себѣ доступъ, принимать, 

оказывать вниманіе, рѣдко = позволятъ. На кикішеге примѣры 
см. § 385. Ггшпептшп отие, ргаеіег 41106 весит рогШигі 
егапі, еотЬигапІ. Саек. В. В. 1, 5. Миіі "гаѵаіі іЬапі био: 

шш5 (егеЪаі ііксок сит ресииіа, аііег іитепіев тиііо кассой 
Іюпіео. РІіаебг. 2, 7. Апиа, Шегак, ргаейат, ргаетіига (егге. 

Теггез Іесііса ойорііого (егеЬаіиг. Сіе. Ѵегг. 5, 11. Ишшпе 
і’еггі, сирйійаіе іеггі. Регге шрігіав, сопішпеііак, ітрегіит, 

ІаЬогад, гпііШаш, сіоіогет. Сигги, паѵі ѵе!іі=ѣхать, есцм 
ѵеЬі—ѣхать верхомъ, ТІіуиш орііша ѵеаіе Іехіі, і]шші каіга- 

рйе гедіі дегеге сонкиегапі. Nер. Г)аІ. В. Оегеге ашпштп ін- 

тіеішіі, тоге», яішиііаіет, атіеіпат, іиипігіііак (сит аііцио), 

Тоіегаге іаЬвіез, шіііііат, кегѵііиіет, Ьіешеш, (Іоіогет, ѵііат, 

ег[иі{ниіт, согрога еершгиш. Раіі ігщога, кегѵіМет, (Іоіогет, 

раирегіаіеш. КпЬіксиш ѵегкагі ]аш (Ііиішк поп роіек: пои/ё- 
гаш, ион раііаг, поп там. Сіе. СаС 1, 5. N011 соттіМат, 

пі Шіі ірке іпкапіге ѵіііеаг. И. 1)іѵ. 5, 5. Саекаг ЙЬІ геш 
ііт»тігші «Шісііепщие соттЫІ. Сіе. Г)іѵ. 13, 5. Очень часто 
гов. сотшіМеге аіщиііі і'ніеі аІіси}нк. Тоіит еі иесрЛіит рег- 

пті тецие іи е]'ик роіекШе сііхі і'оге. Сіе. Ои. Гг. 2, 9. 8і 
<(иа т еит Іік сарііаіік іііаіа скі, поп аіІшіЙипК И. С'Іиепі. 41. 

*} Поэтому району наир. Ні^огіэ. кто не ноддаегса болѣзненному ощущенію 

колола. 



Примѣч. Воіогеш диі $ю$ііие{, не даетъ боли сломить, по¬ 

давил, себя; циі і'сгі, не избавляется отъ вея; регіг, но 
ситъ ее всюду съ собою; (;ш Іоіегяі, не ослабѣваетъ ду¬ 

хомъ при ней; <ріі риЛиг, принимаетъ, встрѣчаетъ ее тер¬ 

пѣлись 
390 Ь. Сёгеге, /гіпді, псІтіпЫгаге, соп—, рефсеге, рега- 

деге. бегеге, о первомъ значеніи котораго сы. § 390, въ рѣчи 
объ общественныхъ я:.ш частныхъ, военныхъ или гражданскихъ 
профессіяхъ ялп должностяхъ, значитъ: принимать на себя за¬ 

дачи, хлопоты, заботы, опасности, связанныя съ тѣми про¬ 

фессіями = исправлять ихъ, завѣдывать, заниматься ими. По¬ 

этому геш Іене, шаіе... §егсге= какое-ниб. (отдѣльное) дѣло, 

отдѣльную задачу хорошо, худо... исполнять; ге§ регеге = за¬ 

ниматься государственными дѣлами дома либо въ походѣ; т 

де8Іае=дѣла, въ особенности военные подвиги, Гшщі зн. испол¬ 

нять обязанности, требуемыя предметомъ (должностью, дол¬ 

гомъ. дѣломъ), имя котораго при глаголѣ ставится обыкно¬ 

венно въ аЫаІ., рѣдко въ ассиза)-., — исполнять, отправлять, 

завѣдьгвахъ, нести, занимать. Распоряжаться производствомъ 

и исполненіемъ (стоять во главѣ> чего-ниб., въ особенности 

въ качествѣ главнокомандующаго распоряжаться на войнѣ бу¬ 

детъ .ісішіііікігаге. О соні'ісеге, регіісеге, рега^егс см. § 346. 

Овеете тадівігаіиш, соивиіаіит, ітрегіиш, гет риЫісаш, гет 

§иаш. Ритк/І типеге, оШсіо, соішиіаін, пенсію. АйтіпШтп 

гею, геш риЫісаш, шаді&ѣгаіит, ЬеІІиш. 

391. Тетрив, Ліев, іетревіав, аеіаз, аеѵит, враііит, Мег- 

ѵаІЫт. Тешри8 зн. время вообще, а потомъ 2) отдѣльная 

часть времени, пора, часъ, минута, чисы (біеі, ішеі.ів, шш( 

еіс.); 3) часть времени, отмѣченная каішми-ниб. случаями, об¬ 

стоятельствами, а отсюда 4) обстоятельства, условія, положеніе 

дѣла, особенно въ ріигаіів. Іѣіез—и въ этомъ значеніи ово 

обыкновенно женскаго рода— срокъ, извѣстное время, поста¬ 

новленное, условленное для чего-ниб., а потомъ Ъ) время, за¬ 

висящее отъ сущности дѣла и его хода. Аеіав, сродное съ 

а'.ыѵ, аеѵит, и сокращ. изъ аеѵіѣад, вообще возрастъ чело¬ 

вѣка, годы, втмя, жизнь, слѣд. = вѣкъ человѣческій иди опр^| 
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дѣленная часть его, вапр. риегіііа, іиѵепіия, шіесіив, в Ь) опре¬ 

дѣленная эпоха какого-ішб. народа пли всего человѣчества. 

Аоѵшп, изъ у писателей золотаго вѣка встрѣчается рѣдко 
и безъ особенпаго отличія отъ аеѣаз, впрочемъ употребляется осо¬ 

бенно о продолжительномъ времени. Тетиреніав въ значеніи вре¬ 

мя, періодъ, эпоха, употребительно у Саллюстія и Ливія, но 
не у Цицерона. &раІіш, изъ отіоиѵ, эм. о-аоюѵ, 1) частъ 
пространства, мѣсто, и 2) часть времени, время, передъ, ко¬ 

торый продолжается отъ одной точки, принятой за, начало, до 
другой, принятой за конецъ, а отсюда еще 3) промежутокъ 
времени, промежуточное время между двумя эпохами, и 4) (удоб¬ 

ное) время, досугъ, случай (удобная пора), который остается 
между другими дѣлами, занятіями и т, п., какъ видно изъ ча- 

. сто встрѣчающагося выраженія: враіішп аііені Лаге геі или 
ай гет. Інѣегѵаіішп, собств. ещой езі враііі іпТег Ьіію$ ѵаі- 

І08, зн. промежутокъ 1) въ пространствѣ, 2) во време¬ 

ни. — остановка, перерывъ, которымъ прерывается пли связ¬ 

ный ходъ или продолженіе какого-ннб. предмета, событія, дѣла. 

Тетрт евірагя (ршчіаш аеІегпіЬаШ ешк аИсищв аішиі шеп- 

зігиі, йіигш лосіигшѵе зраііі зіуші'ІЫюне. Сіе. Іпѵ. 1, 26. 

Лейиі йіееітпі Ьепе зе оиші іетроге (при всякихъ обстоятель¬ 

ствахъ, при всякомъ случаѣ) ііе рорійо Кошаио піегііов е$зе. 

Саен. В, ], И. Ѵепіеі іетриз (шогіів) еі дшеіеіп ееіегі- 
іег: ѵоіаі еиіш аеіаз. Сіе. Тазе. 1, 31. Тетрога геірцѣіісае 
циаііа і'иіша зіпЬ, (рііз зсіі? Міііі ^иі<Iет ІигЬиІеиіа ѵісісвіиг 
іоге. Ій. І)іѵ. 2, 18 Тетрогі ееііеге, і. е. песеззііаіі рагеі'е. 

ІЬій. 4, 9. Асі іетрт—на время, т. е. мимоходомъ, минутно, 

временно; но аіщшшііші Іешрогіз, лИраии]іи—нѣсколько вре¬ 

мени въ смыслѣ: порядочное время, довольно долго; .иі ехщииш 
гешри8 = на короткое время. Но ай іешроз значатъ еще «къ 
назначенному времени» (вб-время), какъ и а;1 йіеш, если при 
этомъ имѣется въ виду срокомъ опредѣленный день. Іи (еш- 

роге = въ настоящее (надлежащее) время, въ пору, но Іше іи 
Іетроге = при нынѣшнихъ (худыхъ) обстоятельствахъ, а іаіі 

ін Іешроге—при такихъ (столь худыхъ) обстоятельствахъ. Гго 
Іешрого — смотря по обстоятельствамъ; почти тоже зн. ех іт- 



риге и 2)= безъ ири/оговлеиія ')■ Ног іііи ѣтрпнШс Іогяііа.. 
ІяшІ.чІііІс ГшГ Уѵ. 27, 37. Те, Спіо, пипс еі нтііші фнміа 
плреш сонегіаінш еі гесепШшя рпшсеріогиш яішііш Пп#гяЛ 
іспі ]іші и ни 8 ІІссШ, Лт Іепіоі, асШ тііщнЫі. СЦЦ Миг. 3] 

Асіин ргіша, ніісш, Логеив молодость; сонаЫпн, пни 1 іа, Сір 
тЩа. соггоіюгніа мужество а); асіа и ехаеіа некие, ісшуц 
пришли годы крѣпости; аеіая ртоѵесіа пожилыя, преклонные 
лѣта я ргоѵесііьч аеіаіе пожилой пожилыхъ, иреклонпыхъ лѣт 
І)цо сіагізяші аеШіч киае ішрсгаіоге.4. Ьіѵ. 35, К). (Іегіиз 
езі іп сиеіо Іосин, пігі Ьедіі аеѵо шнрііепю Гпшіінг. Сіе. 

8отіі. 8с. 3. (іаШ яраііа ошнш іетрогій нпп нищего іііегшп, 

яеіі носНиш Пніипі. (Іаоя. В. О. 6, 18. Ѵіх ехрДсдінІі опіі- 

пев вриітт Кігиясік І'ніі. Ьіѵ. 2, 48. І)оІог ві Іонцик, Іеѵія; 

<3аі епіш іпіегѵаііа еі геіахаі Сіе. Кіи. 2, 28. «г 
392. Асісгпт, тпрИепшв, регреШт, сопііпит, регетщ 

Асіепіия, ш« аеѵііегчт охъ аеѵшп, вѣчный, т. е. продолжав 
ющійся па все остальное время: вешрііепшй, продолжающійся 
всегда, вѣчный, т. е. время его безъ конца; регеппіч, употре¬ 

бительное только о предметахъ неодушевленныхъ и образовав 
тееся изъ рог ашюя, продолжающійся годъ иа годомъ. Реі 

реіпиз, отъ рег и реіеге, терминъ геометрическій, сопіітш, 

отъ сопіінеге. терминъ нриометическій; поэтому норное слов** 

означаетъ непрерывное протяженіе какого-ийб. цѣлаго, ни оде- 

часть котораго не составляет';., въ свою очередь, самостоятель¬ 

наго, отдѣльнаго цѣлаго, что продолжается бел» перерышт, 

безъ промежутковъ, а послѣднее, напротивъ, составъ какого 

ниб. цѣлаго, состоящаго изъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ ц’ 

лнхъ, что является срнОу, пріщ, подъ-рябь, астр Ьчается о Фіо 

ш ирушмъ. 1)(!Шп Ьеаінпі шнпіпаі Ерісиіив еі иеіетит. (!іс« 

Кіи. 2, 27. Іи опші ашшаіі арреііі шіііпи.ч цДдиіі] педис иій 
соікііііоне (Цііеіеш иетрііегтт ряіі роіечі. Пші. 5, 20. 8іе! 

Іагиін рттпен еі регреіиі еиші.ч ііесіагані іп Ьій ѵіш сше 
(1ІѴІП.ТІП. 1(1, N I). 2, 21. АІідиоі аннон шіііпит нищий рагіг 
бщнііліів евгиіі. 1(1. Мин. 18. 

') Сличи Ыффщти, Ьаоі. р. 62, 181, 186. 
іыа. р. ъі, т. 
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393. ЛпИциия, ѵсЛин, ѵеішіѵя, ѵеіиіия, ргшщ ргЫіпт. 

паіин, паіи, нетх, поѵия, поіжііия, течем. Лпімцию,—одно съ 
шіікия, папу», апііса рогІа=переднія порота,—значитъ бышій 
прежов настоящей поры, пройде настоящей агаші, пстариву, 
о лицахъ и пещахъ; точно тоже и ѵеіия, но сои. о томъ, чтѣ 
уже было прежде настоящей поры, т еще остается и 
теперь '). Подъ первое вначепіе=находящійся впереди, под¬ 

ходитъ тотъ случай, когда аиУирпог, рѣже апіііршмтин съ екі 
гіііііі..., ІтЬео, (іисо... значитъ «ставлю выше чего-ниб., всего»: 

ио югъ случай, когда аніігршн значитъ простой, чистый, ««- 

стоящій, нтоООтлышй, прямой, честный, тт, по времена 
преіИтг, подходить подъ значеніе временное. V віи&шц—въ 
такой же связи съ ѵеіня, какъ ІіЬегіиь съ ІіЬег,—гов. только 
о предметахъ неодушевленныхъ и значить: носящій на себѣ 
характеръ того, что называется ѵеішц впрочемъ ѵеіихиш отъ 
ѵеіив строго отличить нельзя. Ѵеіиіин, староватый, нѣсколько 
старый, оо—какъ бываетъ и съ другими уменьшительными— 

часто употребляется съ добавочнымъ оттѣшаімъ прозрѣнія или 
шутки (стариненъ, стприиуѵшѵ. Ргшсин, отъ одного корня съ 
рг’іог, ргітпк, ргніетп, т <крхѣ примет прежнихъ, т душ 
старины, выражаетъ характеръ старины въ отличіе отъ того, 

что есть и въ ходу теперь, сильнѣе чѣмъ иніирпш, и поэтому 
часто выряжаетъ еще большую древность, чѣмъ то слово. Ргін- 

ЙИ41.Ч, отъ одного корня ст. ргіжшн, прежній, ранній, есть 
выраженіе относительное и означаетъ не только то, чтб было 
прежде настоящаго времени, по к то, что было прежнимъ и для 
ііроііт.іяі'о времени. Что ияв’Іістпый возрастъ человѣка означает¬ 

ся словами ішіив и ішін, объ атомъ говоритъ грамматика; ію 
прогнившій имешш много лѣтъ, старый есть вепех, которое 
говорится и о безсловесныхъ. Въ связи съ втими ирилагатель- 

ііыми находится агііігріііих, прежнія времена, Древность, н 2) 

конкретно люди, обычаи, дѣла прежняго времени; ѵеІнаШ, 

’І Лпііфіі Ііпгаіша, аегіріогонмжвишш прежде шм «ремеяи, лрввиіс. 
і. с. .і»і,)іі, жившій когда-то яреме; ѵвівге* щ!г1рІ«г‘>-- і( «ипшеим яетерыхі. 

«іце «т у инп, Чтобы еі шшн гшшрить. 



продолжительнее бытіе, данность (о вещахъ), велееіив продол¬ 
жительная жизнь, старость человѣка. Мотня, сродное съ 
и=новый, нал. то, чего до сихъ поръ совсѣмъ еще не бываю, 

не видано, неслыханный; гесепв, чтй существуетъ только съ 
недавняго времени, немкою времени, появилось только недавно, 

новый. стъжШ, ч’і'Ь еще свѣжо въ памяти; ноѵеііш, молодой, 

о молодыхъ безсловесныхъ и побѣгахъ растеній. Мине агіев 
агі ішрсгашіыш ѵеі ас! раганііш роііие: віе еиіщ апіциі 
ііщнебапіиг. Сіе. Юіѵ. 9, 25. Аііітив еі огіи еі ѵігіціе 
апіщит согроге еві. Ід. ІІпіѵ, 7. Соіив апіідиа Гашіііа 
наіиз егаі. Саез. В. О. 7, 32, гдѣ можно было ожидать 
геіеге; по здѣсь надобно было сказать и выставить на видъ 
то обстоятельство, что домъ былъ старинный не сравнительно 
съ наличными, а шелъ изъ древности. №1іі! апНдиіив ІіаЬеге, 

фіаві иі— см. грамм. Бевніогев ѵеіегев еі апіщиі шогі.ч ше- 

тнгев. Еіѵ, 42, 17. Наес поѵі .ішіісіі пот ■Топни іеггеі 
осиіоз, (ріі, (ріосішдие іпейіегнпі, ѵеіегет сонкиеішішет еі 
ртііпит шогет ]шІісіогит гес]иіпші. Сіе. Міі. 1. Ьех и- 

ітіа еві ргізсіз Ііііет ѵегЬіздие вегіріа. Ілѵ. 7, 3. Іникііаід 
ѵсгЬя кии! ргізса еі ѵеітіа еі аЬ ивн диоійііапо ,рчщ <1іи 

іпіегшібка. Сіе. Ог 3, 38. ѴеШв ргоѵегЬіиш пюпеі шніиге 
і'іегі зепет, ві (Ііи ѵеіів евве вепех. Сіе. 8еп. 20. Сопяиіея 

поѵі сотрагаге іпіег 8е ргоѵіпсіак ]иВ8І випі. Ілѵ. 8, 20. 

Іп е)іі8 ерівіоіа егаі піііі) пот. Сіе. Аіі. 13, 30. 8і ѵеіет 

сопіишеііае оЫіѵіясі ѵеііеі, пит еііаш гесепііит ініитгит 

оЫіѵівсі ро8ве. Сас8. В. (1. 1, 14. Еі ѵіѵеге (іісішив еі тогі 

агЬогепщио еі поѵеііат еі ѵеіиіат еі ѵіѵеге еі веневееге. 

Сіе. Ічп. 5, 14. Ѵеіиіа тмііег. Мі ѵеіиіе. говоритъ Сіе. ІНѵ. 7, 

16 Требадію, еще молодому. 

394. Аппииь, аппаііз, аппіѵегвагіш, воііеппгв, дшйаппщ 

віпдиіів аг/пгв, аппіеиіив, аятоіжш, ипіт аппі. Аішшів, годо¬ 

вой, чтб есть, было или должно быть одинъ годъ. Аітаіів, годо¬ 

вой, относящійся къ одному году либо къ отдѣльнымъ годамъ, 

ванр. Іех аппаіік, законъ., опредѣлявшій, въ какихъ лѣтахъ 

должво было приниматься за искательство шадівігаіииш; ІіЬгі 

аішаіев, въ которыхъ перечислялись отдѣльныя замѣчательныя 



событія какого-ниб. года. Аттѵегеаѵпт, ежегодный. чтб каждый 
годъ повторяется, по это можетъ бить означено—только безъ 
особеннаго указанія на повтореніе—и словами: іцмшт^ аш- 

диіів «нщІ8 съ причастіемъ Анпкиіиз, годовалый, году (отро¬ 

ду). вмѣсто чего можно говорить и ілі№ :тпі съ приличной 
обстановкой ЙоИеппій, ежегодно совериіаемый. гов. о томъ, чтб 
есть аііпіѵегаагшв. п притомъ объ обстоятельствахъ характера 
религіознаго, торжественнаго, важнаго. Ашшіпшк, прошлогод¬ 

ній, изъ предъидущаго года. Ш Вотае соітіез, аіс СагНіадіпе 
цтіаппіз апті Ілпі гесще сгеаЬпіиг. Кер. Наин. 7. Аещю- 

гит |.аіц ѵеіиі атгісегтпіз агтів аазиегаі сіѵііж Ьіѵ. 4, 45. 

АЬ Ѵоізсів еі Аецшв яШшп ].чт ас ргоре ноііете іи вдади- 

І08 амта Ъеііит ІітеЬаІиг. 1(1. 3,15. Ніи? Іит Мфе яоііеп- 

пев іпеишіів тарЫгаШгав етаіі. ІЪ'кІ. 30. Нанс Саезаѵ ѵіх 
аппісиіат ТіЬеѵіо ііекрошііі. Кер. АМ. 19. Каѵек снш о.пт- 

ііпів ргіѵаііжріе атрііиз І)ССС ѵівае шві Гаев. В. В. 5, В. 

395 Аппопа, (гитепіит, репин, соттеаіт. Аітопа есть 
то, тай употреблялось въ йога попа, т. е. въ соева, но особен¬ 

но хлѣбъ, насколько онъ есть предметъ покупки и продажи, 

и еще цѣна хлѣба; ітишопішп, отъ І'гиі, хлѣбъ въ смыслѣ 
плода, стоитъ ли онъ еще на полѣ, созрѣлъ вли не созрѣлъ, 

привозный, продажный, или нѣтъ; но Ьогсіеит и аѵепа—такъ 
какъ ото кормъ для скота—не назывались аітопа. Реши, вся¬ 

кій въ хозяйствѣ запасъ пшци и питья. Соішнеаіиз, привозъ, 

подвозъ, особенно хлѣба. Иорепѣе ѵііііаз аппопае ех зшшпа 
іноріа еі сагііаіе геі і'гпшепіаше соішешіа е^І. С'іс. Маи. 

15. Аппопа Ьаигі шиііит Ьіхаѵегаі, оиоіі «иЬѵеІіі /гитепіит 
нон роіегаі. Ьіѵ. 26, 20. Саіатик аШог (птепіо, (ціат Ішг- 

бео. І'ііп. Н. N. 18, 7. Опте, ^ио ѵезсипіиг Ііотіиез, рент 
еві. Сіе. N. Б. 2, 27. 

396. НШогіа, гев, ген деніае, тетогіа, аппакз, (анЯ, (аЬик, 

тггаНо. Если исторію принимать за изложеніе замѣчатель¬ 

ныхъ происшествій всего свѣта, или М составляющихъ эяоху 
отдѣльныхъ событій у отдѣльныхъ народовъ, лицъ в т. а, 

основанное на научномъ разборѣ правды и неправды въ дошед¬ 

шимъ извѣстіяхъ и имѣющее цѣлью разсказать о событии <Ѣй- 
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ствителѵныхъ, въ ихъ внѣшней и внутренней связи, —то это бу* 

детъ ]іІ8іогіэ, Історія. Но если исторіей назовемъ устную иле 
письменную передачу извѣстій, то въ такомъ случаѣ по лат. надоб¬ 

но сказать шегногіа. Однако, что шетогіа принимается въ этомъ 
частномъ смыслѣ, это должно быть видно либо изъ связи рѣчи, ли¬ 

бо изъ добавокъ: гегит, рориіі Котапі и т. п. Эго же надоб¬ 

но имѣть въ виду и касательно гее, которымъ означаются дѣла, 

положенія, приключенія и т. п. и вообще все то, что въ жиз¬ 

ни какого-ниб. народа, какого-нсб. замѣчательнаго лнца пред¬ 

ставляетъ матеріалъ историческій. Наконецъ, если подъ сло¬ 

вомъ исторія попинать подробный разсказъ о дѣлахъ, особен¬ 

но военныхъ, то это будетъ гея резіае, иапр. аЪ Аіехажіго. 

О ІаЬиІа и наггаѣіо = разсказъ, была рѣчь въ § 255 Ь. По¬ 

этому ашіаіев и і'аніі, въ которыхъ перечислялись правитель¬ 

ственныя лица съ ихъ дѣлами, замѣчательными случаями изъ жиз¬ 

ни погодно, содержатъ въ себѣ или просто ген рориіі Вотли 

и глсшопали гегит Еотапагиго, апіщшіаіів, ели еще гее $С8- 

(а8, но не Цшіогіат, какова она въ сочиненіяхъ Саллюстія, 

Ливія, Тацита. ѴісІеЬаіп Ііаіісі ЬеШ еі сіѵііів ківіогіат ) агп раепе 

евве регіесінт, и Сиріо (ршп ееіеггіше гев по&ігиъ мкшиикті- 

іів сотшепсійгі ішв, точно такъ же какъ и СаИівіІіепев Ріюсі- 

сиш Ьеііит, Тітаеив Рупѣі, РоІуЬіив ШшанЫпшп а регреіиіь 

виів кізіогіів зерагаѵегипі. Сіе. Юіѵ. 5, 12. Сличи еще Сіе. 

Ее^г. 1, 2. Ог. 2, 3 2 8С]. Ео ііііго отпет гегит тетогітп 

Аііісия сошріехив еві. 1(1. Вги(. о. Метогіае річкіеге, ѣга<1еге. 

397. Шеш, Ьгита, воЫіішт, іетревШ, ргосеііа, соеіиш. 

Ніегпв, сродное съ урцшѵ, уш, наз. время года дождливое в 

бурное, зима, а у поэтовъ вообще бурная погода; Ьгита есть 

самый короткій день, съ котораго начинается настоящая зима 

у поэтовъ=Ыет8; боівіШиш, отъ 8оі и йізіеге,—образовалось 

такъ же, какъ рМіііит,—собственно зн. солнцестояніе, а по¬ 

этому а)—Ьгита, но чаще Ь) самый долгій день, съ котораго 

иачшіается лѣто. «Погода» будетъ соеіиш, если имѣется въ 

виду только ясность или мрачность неба; Іешревіак, состояніе 

погоды, если при этомъ имѣется въ виду вѣтеръ и дождь, но въ 

частности—даже и безъ всякой добавки—часто— дурная шгода, 
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ненастье; ргосеііа, буря, ураганъ. Саезаг іпка Нтпе іп ІІІугі- 
сипі ргоіесіиз егаі Саез. В. С. 'Л, 7. ОпЬетпаіог ртаесіриа 
Іашія і'егіиг, сцті наѵеш ех Мете шягіфіе зсориіозо зегѵаі. 
Т?ер. АП. 10. №аѵі&аііопепі, ііитпюйо ніонеа іетревіт зіі, 
не отшегіз Сіе. <^и. Гг. 2, 6. Каѵіз (етрезіаіе шахіша Кахиш 
ІегеЬаІиг. ^ер. ТЬет. В. ІпцепШшя ргосеІШ іизиз ітЬег ргое- 
Ііит (Іігетіі. Ілѵ. 6, 8. Егаі і'огіе Ъптае іетриз еі іііѵаііз 
(ііев. М. 21, 54. 

398. Спі8, регепйіе, ровігкіге. На вопросъ: когда? говорят* 
ся став завтра, рстетнііе послѣ-завтра, розігііііе—-даже я съ 
прибавкой един сііеі— на слѣдующій (на другой) день. т. е. 
въ тотъ день, который слѣдуетъ непосредственно за вакнкъ- 
ниб. уже означеннымъ днемъ прошдаі’о или будущаго време¬ 
ни. Но на вопросъ: къ какому дню?—или когда будетъ ну¬ 
женъ и другой какой-ниб. падежъ,—употребляются прилагатель¬ 
ныя: сганѣіпиз, регакішиз, розіегиз, напр. іп (Ііею сгайшию, 

репчиііппш, розіегитп. Вмѣсто розігИіе, ро^егпз можно упо¬ 
треблять ргохітпиз, даже и аііег гііез, если только нѣтъ необ¬ 

ходимости означить непосредственную послѣдовательность двш 
извѣстныхъ дней одного за другимъ. 8сіез ВогЬйббо стаз, зшп- 

тшп реппсііе. Сіе. АН. 12, 44. Ѵепй ай те розігкііе. Тег. 
Ашіг. 1,1.117. Іп кНет) сгазНгтпі, регепсііпит, розіегшп ііійег- 

ге аіідиій. Сіе. Аііето (Не. ещат а Вгишіізіо зоіѵй, іп Масесіо- 
піат 1га]ссіі. Ьіѵ. 31, 14, гдѣ можно бы сказать еще роз- 

ігіеііе, уиагп—. <^ио зепоіиз Йіе Ьнііог? Ргохіпю, аііего, ІеіЧіо. 
геі^иіз союаесиѣіз сІіеЬиз еіе. Сіе. РЫ1.1,13, гдѣ аііего сто¬ 

итъ въ связи съ ргохіпю. Аііег сііек можетъ быть второй день 
и тогда, когда между нимъ и первымъ есть много дней. 

399. Шигпш, диоШіапш, іпіегйіи, йк, диоікііе, ш сііез. 

і^ыоіісііе зн. ежедневно въ смыслѣ: каждый день одно и тоже 
или все такъ-же *); но іп іііез въ смыслѣ: каждый день въ 

') Впрочемъ Нтелъебахъ, Стилист, стр. 235 (Русск. иер. стр. 251) справед¬ 

ливо замѣтилъ и доказалъ, что при наличной, прямо« сравнительно к степени 
бываетъ и (ріоіцііе. Ш сигаіісше аіПііЬііа іеѵвпіш' іп Шее, ѵаіеі аііег ріиз 

(риоііАіс, аііег ѵісіеі сіс. Сіе. Гію. 4, 21; ио сршійНе при Ісѵапіиг мояию-бы 
било поставить тогда, когда прибавили бы еще іиаь'із; іи іііев именно=*;ао(і- 

29 
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большихъ размѣрахъ, въ большей мѣрѣ, степени. 1)іе — а днем» 
одтптоко. т. а безъ противоположнаго по сіе, въ прозѣ аолотаго 
вѣка не встрѣчается, но въ этомъ случаѣ гов. только іпіегбш, въ 
отличіеотъ лосій, носіс. фцоікііаішв, ежедневный, что сегодня бы^ 
ваетъ, должно быть или непремѣнно будетъ такъ же либо тѣі 
же, какъ вчера; но біигноз дневной, 1) что остается, появляи 
ея днемъ, а не ночью, 2) существующій одинъ только день, на1* 
значении® на одинъ день. Іпіегіт диоіМіе Саезаг ігитепішп 
йядіілЪаі. Саез. В. О. 1, 16. /гг йіе& Іюзііига іштегиз аи#е- 
Ьаіиг. 1Ы<]. 3, 23. МШеІМ, фп зресиіагепіиг, по сіе, ап гу-. 

/тйм зіаііопез оррогіиніогез іпзісііапіі еззені. Ьіѵ. 30, 4. 
ЬаЬогез (Іігігпі чосіагпщие. Сіе. 8ев. 23. СіЬиз (Ііигниз. Щ 
4, 12. (Іиоіііііапив зитіиз. Не;). І)іон. 7. 8. сііитиз значило- 

бы издержки дневныя, т. е. днемъ либо за одинъ день. 

400. Сщпжиіипі, Шисиіит, ѵезрег, ѵезрега, сопіісіптм 
сопсиЫл пох, тѵііа пох, іпіетревіа пох. Сгеризсиіит, сродно 
съ хрбтгто), сумерки; (Шыеиішп, отъ сііз и Іисеге, слѣд. время-, 

когда свѣтаетъ, разсвѣтъ. Уезрег, геттеров, вечерняя звѣзда е] 

2) какъ и ѵезрега, юкіра, вечеръ. СоплЁіпішв, отъ сопшН 
іязе,—время, когда вездѣ тишина: сопсиЫа пох, стар, сопеи- 

Ьіиш. время, когда все погружено въ сонъ; шіешрезіа под, 

пора въ ночи, когда людямъ ужь нельзя заниматься своими 
текущими дѣлами, глухая полночь; пшііа пох, глубокая ночь. 

Рериіеге сщжваЛа Іцсеш. ОѵіО. МеС 15, 661. <5ииш Ковсіия 
рокѣ Ьогат ргішаш поеііз Кошае оссінив еввеі, ргіто сШисию™ 
тіпішз Аюегіат ѵепіі. Сіе. Ашег. 7. НаппіЬа) сопсиЫа носіе 
тоѵіі. Ьіѵ. 25, 9, гдѣ все происшедшее до конца дня требо¬ 

вало, по крайней мѣрѣ, нѣсколькихъ часовъ. Кок Ѵогеіл"<>- 

Іогіх шиііа _]'аш посіе вііепѣіо ехсеріі. Саек. В. 6. 7, 28. 

Иосіе іпіетреьіа паѵеш сонзсешНі. Сіе. Рів. 38. 

401. Веііахе, Ъеііит дегеге, Ь. /асеге, Ъ. йисеге, Ъ. т(ет$ 

зііреѣМа тегеге, &і. /іасеге, тііііаге. ІіеПаге, имѣть войну 
быть въ войнѣ, и Ьеііиш дегеге, вести войну, т. е. дѣлать то 

йіе шадів при сказуемыхъ, означающихъ состоянія или дѣйствіи, кою ■*г 
иогутъ увеличиваться, усиливаться. 
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чего требуетъ, на что вызываетъ война,—въ сущности одно 
и тоже. Но Ъеіішп ііиссге или Ь. Іп.Ііеге зн. затаивать 
войну, вмѣсто чего говорили и Ьеіішп ехігаЬеге; Ь. і'зсеѵе объ¬ 
явить, поднять войну, но іпііішп шсеге ЪеІІагкН открывать во¬ 
енныя дѣйствія; Ь. иіі’егге аіісиі дѣлать нападете, нападать 
ВеЬеІІаге, послѣ понесеннаго пораженія н покоренія кѣмъ- 
тшб. снова начинать войну. Бііренйіа гоегеге, кіірешііа іасеге, 
заработывать службой жалованье, быть солдатомъ, в іпііііаге, 
служить солдатомъ, въ сущности одно и тоже. Міііі пессззе 
іиіі айѵегшв раігет іиит Ъейаге. $ер. ТЬет. 9. СѣаЬгіаз 
асіѵегаиа ге^ет сот Ае^урШя Ьеіішп §егеЬаі Пер. СЬаЬг. ‘6. 
Іп Ѵеіііегпоз, 5ц о Й іоііез геЪеІІаззепІ, заеѵііит езі. Ііѵ. 8, 
14. Саіо ргітшн зігрепйіит тегиіі ГаЫо еі Сіацсііо созіѣ 

Кер. С а!.. 1. Іп еа 1е"іопе Саіоніз Ііііиз тіІгіаЪаі. Сіе. ОЙ. 1.11. 
402. Ридпа, ргоеііит, сегіашп, сопІепМо, йтісаіго, асіез. 

Рицпа, сродное съ рицина, риціі. ридгіо, риицо, ~и: '), ттиуот,, 

но по смыслубой, дѣло, собств. боевая схватка, 
драка двухъ войскъ или двухъ противниковъ. Ргоеііиш, изъ 
рпнііиш отъ рго и іге, сраженіе, собств. боевая встрѣча двухъ 
войскъ, двинувшихся другъ на друга. Сеіѣатеп, отъ сегіаге, 
борьба, сопернпчество оружіемъ, на словахъ или кавъ-ниб. 
иначе, собств. средство для рѣшенія, кто изъ двухъ противни¬ 
ковъ (будутъ ли это два лица, или двѣ толпы) по извѣстному 
дѣлу долженъ взять верхъ, выиграть. Союіеиііо, отъ сопіеп- 

гіеге, собств, усилія, напряженіе, особенно двоихъ или многихъ 
противниковъ другъ противъ друга, а потомъ и напряженная, 
усиленная битва или борьба вооруженная, словесная или ка- 
кая-ниб. другая. Вітісаііо, отъ (Іііпісаге, собств. борьба, битва, 
въ которой съ обѣихъ сторонъ сверкаютъ мечи, а потомъ вся¬ 

кая жестокая, опасная борьба, битва. Сюда относятся: рияпаге, 
сражаться —1) биться на какомъ-шб. оружіи, 2) горячо бо¬ 
роться на словахъ; ргоеііагі, биться, драться = Г) давать, за¬ 
водить бой, битву, дѣло, 2) драться, биться въ сраженіи, о 

') Поили л: порѣзъ, ударъ, толчокъ, уколъ въ различимъ языкахъ а вь од¬ 

номъ и томъ все часто переходятъ одна въ другія. 

29 
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тойскахъ и отдѣльныхъ лицахъ: сегіаге, спорить, тягаться, бо¬ 
роться, и бесегіаге, бороться съ цѣлью довести борьбой дѣло 
до рѣшенія; бітіеаге, сродное съ [лгіуѵ], [лауа'.ра, 
імасіигс, тасеЛшв, сражаться, и при этомъ обнажены мечи. 
Леіез, боевой порядокъ, войско, построенное въ боевой поря¬ 
докъ, поле, дѣло, особенно часто въ оборотахъ въ родѣ: а сіе 
ііесегнеге, іп асіеш ргосІіге, ргобнееге, Имеете, асіс ехсегіеге. 
ОіпГишіаІе риднае Іюзіез (ІеіечзІ ргоеііо ехсебеЬапі. Саез. 
В. О. 3, 4. ЛпГе СагИіацтеш сіеіеіат інчріе ціопае пецие гііті- 
саііопіз сегіатеп іпіог сіѵез егаі. 8а11. -кщ. 37. Ліігціа, сіізсог- 
ііііів, зіпшііаіея сит ІюзІіЬия ехегсеЬапі: сіѵез сит сіѵіЬиз 
сіе ѵігіиіе сеііаЬтІ, И. Саі. 9. Кесіит езі іп іНіз сопіепіго- 
тЪт, уиае сит іпітіеіязітіз Гішіѣ, «гаѵіЫет геііпеге, іга- 
еипсітт реНеге. Сіе. (Ж 1, 38. Сопіепііо ѵосіз, апіті. Сопі. 
Ьеііі, ргоеііогиш. ОЬѵіат ецгеззі зипі, иі роііиз асіе сіесете- 
гепі, ещат сіе ѣееѣік тоепіін^ие йгтісагепі. Ьіѵ. 1, 15. Сит 
(ІиоЬиз бисіЬнз бе ітрегіо іп Ііаііа сіесегіаіит езі, ГуггЬо 
еі НаппіЬаІе. Сіе. ЬаеІ. 8. Ргіпеіріо зіаііт ашіі асі иШгпат 
(Ітісаігопет бе Іе^іЬиз ѵепіит езі, Ьіѵ. 6, 28. 

403. Езсегсііт, ад-теп, асіез, рНаІапх, саіегѵа, тапиз. Ехег- 
сііиз, первонач. вооруженные граждане, а потомъ вообще ар¬ 
мія, войско; но арн.еп, отъ а^еге, значитъ войско на маршѣ, 
асіез войско въ Соевомъ порядкѣ. Саіегѵа наз. безпорядочная 
толпа, куча, масса вооруженнаго народа, какъ дѣлали походы 
и ходили въ битву варвары; шатія всякій готовый къ дѣлу, во¬ 

оруженный отрядъ, вообще солдаты; рііаіапх македонская пѣ¬ 
хота, построенная продолговатымъ четвероугольникомъ, а по¬ 
томъ плотно построенные боевые ряды другихъ народовъ. Рош- 
1>е]ив айоіеясеніиіик ехегсИит (ІіШеіІі геіриЫіеае Іешроге соп- 
іесіі ещие ргаеііпі. Сіе. Мап. 21. Рііаіаш, еріае ѵепегаі, ад- 
теп такія, циит асіез, арііогцие іііпегі, еріаш ріщпае, ѵіхсіши 
іп рщит еѵаяегаі. Ьіѵ. 33, 9. Неіѵеііі соніегіізяіта асіе, ге- 

,]егіо пояіго еуикаіи, рііаіапде іасіа зиЬ ргітат нозігат 
асіе-т зиссеязегиві. Саез. В. С. 1, 24. Гииаіік аЬ Ацекііао 
сошіисіісііз саіегѵів СіщЬгіаз геІіс|иат асіет ѵеіиіі Іосо се- 
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<1е.ге. Яер. СЪаЬг. 1. Магйопінз Ьаий ка танпа шпи бгае- 
сіае і'іщаіиз езі. И. Раиз. 1, 

404. Тепіогіит, ЫЪегпаеѵІит, реШв. ргаеіжіит. Шатеръ на¬ 

зывается (лЬегпасдіІшп. когда онъ не есть постоянное жилье, 

но только временное пристанище, и названъ такъ оттого, что 
похожъ на какую-виб. Ыіегаа; онъ называется Іепіопиш, отъ 
Іепсіеге, такъ какъ дѣлается онъ такимъ образомъ, что шкуры 
или другая какая-ниб. матерія растягивается на кольяхъ, и еще 
реШн, сдѣланный изъ кожъ, во только въ выраженіи 5чЬ реі- 
1іЬпз=въ лагерѣ. Ргаеіогіига, т. е. Іаѣегпаспішп, наз. шатеръ 
главнокомандующаго, потому что еоішіеа. которые обыкновенно 
бывали и главнокомандующими, въ древнѣйшее время называ¬ 

лись ртаеіогев. Іи ніѣегіиз сопаиііз сазіга йщге*ві т іепіогіа 
т«цпа снт ІаеШла ехсіріипіиг. Ілѵ. 27, 46. Іп ірво айііи 
аіцие оге рогіиз ІаЬегпасѵІа сагЬазеіз іпіепіа ѵеііз соІІосаЬаг. 
Сіе. Vегг. 5, 12. Сопііпиаііог.е ітЪгіит (Ііиіііш тііііез $иЪ реі- 
Шт сопііпегі нон роіегані. С’аез. В. С. 3, 29. 

405 І,іха, саіо, Ъадиіиз. Ілха маркитантъ, саіо обозный 
солдатъ, обозный служитель, Ьауиіиз наемный носильщикъ тю¬ 

ковъ, тяжестей. ІЛхагит шегеаіогиішріе, о,ш ріаизіш шег- 

сен рогі&ЪаиІ, шіегсеріае вагсіпае вшй. НіП. А1. 75. Ітрс- 
сіішепіа яиЬйесріі щззіі: саіопез Ііхщие еі іпѵаіібоз тііііса 
Ѵйііига іѴгге. І.іѵ. 23, 16. (Циаего ех іе, и! гит дшб щиіі 
иІГ(ие орегагіі, аи сцті Іюшіпез (іосіі яепзеші, чиаегепбит 
ЕІС Сіе. Рагасі. 3, 2. 

406. Зідпит, ѵехШит. Бщтші есть общее названіе военна- 

№ знамени: подъ нимъ можетъ разумѣться и ѵехііішп. Въ 
частности, ѵсхііішн есть знамя конницы, союзниковъ, вете¬ 

рановъ, небольшихъ отрядовъ, знамя на шатрѣ главнокоман¬ 

дующаго, выставленное либо сигналомъ къ начатію сраженія, 

либо для объявленія набора солдатъ. Сагпиіев реіиііі, не соі- 
Ініів відпів лііІіІагіЬш і’исіѵ ішііо Ьеііі аЬ геійрііз (іезеганіиг. 

Гаев. В. О. 7, 2. фшиЧа соііогв зідпит атівегаі. Ш<1. 2,25. 

Гініесіш сехШа восіогиш іютіпів Ьяіті іп роіезіаіет Ьо.ч- 
ііиш ѵепегині. 1лѵ. 39, 20. Соте!іи» тапи шопвігаЬаі ѵехіі- 
1а ас знойно сегпеге едиііит. И. 8, 31. ВешшсіаЩт еві 
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Рошрщиш ін «сіе Щягег Іюс пап На иііпіо Саеннг ѵехМІит 
ргорокіііг. Апсі. В. /ІЬ'р. 28. 

407. Еагсгпа, пщшіітепіа. Впгс.іыі наз. перевязанный узсл'й 
ноша одного человѣка, жппотпвго в, между прочимъ, солдата 
на маршѣ; но іінреііітеіііл, такъ называемый обозъ, багажъ,_ 
такт, какъ тамъ были военныя машгшы, шатры, ручныя мель¬ 
ницы н 7'. п., — подвозили на те лѣтахъ и вьючныхъ животныхъ) 
Сае&іг тгеіпаз іп ітшіі іосши соиГеггі ршіі: Неіѵеііі сипу 
штоіЬіш 8ііІ8 сапѣ яегиіі ітрсііітспіа ін ипиш іосин: сепіи- 

Іетшіі Гаек. В. 0. 1, 24. 
7 і|5 

408. Оічіо, аег*е», сіа.чзіз. Вегіез, отъ кегете, сродио съ гі'реийі 
наз. рядъ предметов'!,, состоящихъ между собою въ связи, вщ 
даже прямо сцѣшепныхъ одинъ съ другимъ,—употребляется и 
въ прямомъ смыслѣ, и въ метафорическомъ, и въ послѣднемъ] 
случаѣ часто можно переводить его цѣпь. Образовался ли зегіе&і 
естественно, или сдѣлавъ,—все равно; но оічіо всегда паз.; 
рядъ или порядокъ, устроенный для какой-ниб. на тотъ разъ 
дѣли, по опредѣленной системѣ, въ прямомъ и метафориче¬ 
скомъ смыслѣ,—въ особенности рядъ, линія солдатъ. Бъ полити¬ 
ческомъ смыслѣ, опіо зн. сословіе но сіак.чів классъ, въ ко¬ 
торый извѣстное лицо внесено по своему имуществу, и выхо¬ 
дящимъ изъ этого правамъ и обязанностямъ передъ государ¬ 
ствомъ. Поэтому сіаззів можно употреблятъ не только для означе¬ 
нія «классовъ гражданъ» въ смыслѣ политическомъ, но и въ 
значеніи классовъ школы. Но если классъ зпачитъ видъ, [іодъ, 
то по-лат. надобно говорить }>еіш ■): этимъ словимъ означает 
ся не только политическое положеніе, но и природныя ка¬ 

чества и условія. ІІіс ріѵепит вегкв іепегік іттіхіа риеЦю 
(въ хороводѣ) Іиіііѣ ТіЬиІІ. I, 3, (53. Каі аіІшігиЬіІін цшмліаіи 
сопііпиаііо тіщіт геппп, иі аііае ех аіііа пехае еі ошпеЯ 
іпіег ве аріае соііщиіаоцис ѵі<1еапіиг. Сіе. N. 1). 1, 4. А<1- 
шігаЬаѣиг Ьукашіог ргосегііаіев агЬогиш еі ііігееіок ін циііг 
сипсеііі опітев. М. 8еп. 17. Ео раѵоге опігпеа ііа ІигЬаіі вині, 
иі пеі|ие ппрегіи ехашіігі пес іішігиі асіев рон.чеі. Ілѵ. 2„ 

•I Сл. §87Ь. 

*і Ог. Креііси, ЛііІіЬагЬ. в. ѵ. 
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59. Опіо зепаіогіия, г щиезіег, риЬИсапопт, шегсаіогшн, агн- 
гогшп. Но такъ какъ и политическое положеніе гражданина 
есть его качество, то •гения можно употреблять и въ смыслѣ 
опіо и сіаяяік, — только при этомъ уте пе имѣется въ виду 
прямого дѣленія на классы. 

401). Аіа, согпи. Если обстоятельства не требогж ш особен¬ 
ныхъ перемѣнъ, то римскій ясіея, боевой порядокъ, строй, 
былъ слѣдующій: Центръ, ше<1іа асіея, составлялся изъ Іедіо- 
нее (сіѵішн Коіпапогшп); оба фланга, Іаіега,—ивъ союзниковъ, 
и дли одного фланга выстроенной пѣхоты . прикрытіемъ была 
римскіія конница, а для другаго конница союзниковъ. Въ этомъ 
нормальномъ строго римская и союзническая конница представ¬ 
ляются въ качествѣ аіае, прикрывающихъ главную массу, пѣ¬ 
хоту, какъ крылья тѣло птицы. Точно такъ же два отдѣленія со¬ 
юзнической пѣхоты, въ свою очередь, являются оборонительны¬ 
ми крыльями для !с"іонпв, настоящаго ядра цѣлой арміи, и съ 
своей стороны назывались аіае. аіагіі. Отсюда аіае егріііит и 
аіае косіогиш,и неправильно будетъ перевести наши выраженія: 
«лѣвое, припое крыло о посредствомъ аіизіпізіга, аіасіехіга '); въ 
этомъ смыслѣ надобно говорить согни зіпізігиш, согпи (Іехігиш 
Согпиа, по настоящему, можетъ означать только самые край¬ 
ніе копцы цѣлаго фронта; но весьма часто такъ называются и 
тѣ части боеваго строя, которыя стоятъ налѣво и направо отъ 
шеіііа исіез или вообще отъ средняго пункта строя Аіае 
(Ііеіае ехегсіііш осрііііші опіінек, сщоі! сігсию Іе^іопез 3) йехіга 
зншЛгацие іаифіат аіае іи аѵіит согрогіЬиз ІосаЬаніиг. ѲеІІ 
16, 4. Віпі.чіга косіогиш аіа еі ехігаопііпагіі рикпаЬапі Ьіѵ 
35, 5. Актах іп сон.чресіи ііо.чііит рго сивігіч шіпогіішз 
соп.чіііиіі. Саез. Б. С. 1, 51. Кошапі тесііаш асіеш, согпиа 
Еаііиі Іеписпті. Ьіѵ. .‘17, 39, Зішзіго согпи Апіоиіиш, бехіго 
б'иііиш, пачііа асіе БошШит ргаерояисгаі. Смев. В. С. 89. 
Сл. с. 88. Сл. еще Ьіѵ. 25, 5. 22, 26 34. 37, 39 въ связи рѣ¬ 
чи. Ііехѣго согпи Оаііі, зіш'.чіго іЧатпіІев сопвіі&тшіі. Агіѵег- 

') Аіа отъ ищегв (наг ау—Іа, ковъ аеіі» изъ ве<1—Іа). 
*) Сл. Ріѵстоаа, Иеегѵея. и. Кгіекі. Саевагв, стр. 1116. 

') ЗдЬсі. кнопок, какъ я чисто і И'і:щгЫшіикі.,=реі/ІІа[п>- 



5іі$ ЗашшЧсн РпЫиа ргітш ас Іегііаш )вріопе$ рго йехіго 
соты, абѵегвив ОаНов рт тпШго Бесіив допШші сі всхіагп 
інвІгішТ. Ілѵ. 10. 27, гдѣ совсѣмъ ничего не сказано о ка- 
комъ-ннб. пат шебіа. 

410 Заегатепіыт, ]ш щгапйит. Басгатепішн, военная, 
солдатская присяга, ваз. присяга, которою солдатъ торжествен¬ 
но обѣщаетъ безусловно слѣдовать за знаменемъ и повиновать¬ 
ся приказаніямъ своего начальника; див^гяпбшп всякое кля- 
венное обѣщаніе, по особенно гражданская присяга, и нозп*- 
му въ тѣсномъ смыслѣ о присягѣ военной употребляется рѣ - 

ко. іШШев Гіотіііаноз (которые передъ тѣмъ были подъ на¬ 
чальствомъ Домиція, а слѣд. Помпея) Саеваг тсптітіит врщ 
хе сіісеге .щЬсТ. Паев. Б. С. 1, 23. КиІІит ѵінсиЗию аб аб- 
ьігіи^енііат і'ібеш /иге цигатіо ша)огев повігі агсііиз езее ѵо* 

Іиегипі. Сіе. (Ж, 3, 31. Петрей боится измѣны солдатъ дѣли 
его и Помпееву,—поэтому и Ровіиіаі, иі /игсмі отпев ве ехег- 

сііиш иигекгріе ноп сзве безегіигов еіс. Ргшеерз іи Ііаес ѵег 
Ьа ,|ипи ірзе: ібет .)ик дипшбшп абідіі Аігапіит: ви 1 »ке^и^^пѣиг 
ѣгіЬипі тіШиш сепіигіопездие. Саев. В. С. 1, 76; здѣсь во¬ 
енной присягѣ дана форма и важность гражданской. С.т. 
еще Саев. В. С. 7, 67. В. С. 2, 18. 

411. Ехаисіогагс, тіііеге, сНтШеге, тіззіо, сІітгззіо. Ехаис 
іогаге зн. освобождать солдата отъ обязанности настоящей 
службы: но за этимъ еще не слѣдовала сейчасъ и полная от¬ 

ставка, а ехаисіогаіиз часто долженъ былъ еще и оставаться 
въ лагерѣ въ качествѣ ветерана, и, если было нужно, то и хо¬ 
дить въ сраженіе,—пока не освобождала его отъ заептіеиіиш, 
а так, обр и отъ всѣхъ вообще военныхъ обязанностей, пол¬ 

ная отставка, шіввіо, которая рѣже наз. бітіввіо, и онъ, став¬ 

ши тізвнв, біпщзиз, могъ наконецъ идти домой съ получен¬ 

ными ргаетія. Ехаисіогаіов йіткіі. Ілѵ. 36, 40, но невозмож¬ 
но тізвов или бітіввов ехаисіогагс. Мтіопет багі ѵісепі 
віірепбіа тегііів, ехаисіогагі, диі вепабепа Іесіввені, ас геіі- 
негі шЬ ѵехіііо, ееіегогиш іттипев, піві ргориівапбі Іювііз. 
Тае. Анн. 1, 36. 
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412. ТиЪа, Ьиссіпа, согпи, Шит, щтт, скткит, ИЫа 
/Ыиіа, в ига. Такъ называемые мѣдные и духовые инструмен¬ 
ты, употреблявшіеся какъ въ военной службѣ, такъ и въ дру¬ 
гихъ случаяхъ, были слѣдующіе: 1) іиЪа, ирямая, съ воронко¬ 
образнымъ отверстіемъ на концѣ, съ сильнымъ и густымъ зву¬ 
комъ труба, тромбонъ; 2) Ьиссіпа или Ъиеіпа, похожая на 
пастушій или почтовый рожокъ; 3) согни, похожая на рогъ во¬ 
ла; 4) Шиш, рожокъ, на нижнемъ концѣ загнутый, похожій на 
авгургкій жезлъ, съ громкимъ звукомъ, употреблявшійся только 
у конницы. Посредствомъ Ьиссіпа изъ шатра главнокомандую¬ 
щаго давался сигналъ готовиться къ выступленію и сигналъ для 
смѣны дневныхъ и ночныхъ карауловъ и постановкѣ новыхъ. 
Посредствомъ іиЬа п Шиш давался сигналъ къ выступленію съ 
мѣста, къ началу и во время сраженія и къ отступленію,—всегда 
повпдимому, вмѣстѣ съ сопша, употребленія которыхъ хоро¬ 
шенько не знаемъ. 8і"ішш, сигналъ, потомъ и инструментъ, 
которымъ дается сигналъ, и 3) въ ріигаііз въ соединеніи съ 
сапеге, сопеіпеге совокупность всѣхъ вообще военныхъ ин¬ 
струментовъ. Сіаззісиш, какъ п подразумѣваемое при этомъ 
відтішп, зн. сигналъ къ выступленію съ позиціи или къ напа¬ 
денію, а потомъ и самая ІиЬа либо согпи, которыми подается 
сигналъ. ТѵТю. віріішп (Іагі аіфіе іи Ьовіев ітреішп йегі ,]Ш>- 
8І1- Сае$. В. С. 3, 46. Саекаг гесеріиі сапі ушвіѣ поп от¬ 
пев іердопев іиЬае допит ехашііѵегипѣ 1(1. В. 0. 7, 47. 
С^ийіаш гаріа аЬ ипо ех аепеаіогіЬив іиЬа рговііші асі Ли¬ 
шен еі іпцепіі врігііи сіазжнт ехогвив (сигналъ къ перехо¬ 

ду черезъ Рубиконъ и къ маршу на Римъ) регішііі ш] аііе- 
гіші п'раш. 8иеѣ Саея. 32. Те щіііогиш, іііигп (какъ человѣ¬ 
ка военнаго) Ъиссшпгнт с.аШиз ехзизсіѣіѣ С’іс. Миг. 9. О Фи¬ 

гурѣ этого инструмента ел. ОѵкІ. Меѣ 1,335. Миііов саяіга 
ртші еі Шио іиЬае регшіхіив волііив. Ног. ОВ. 1,1, 23. Коп 
ІиЬа сіігесіі, поп согпиа і'іехі аегі.ч оптѣ Оѵісі. Меѣ 1, 98. 
Сіазвісит арші сига сесіпіѣ (какъ будто-бы у него была іга- 
регіиш). Ьіѵ. 28,27. Сл. 8егѵ. \'щ. Аеп. 7, 637. Відпа ші- 
гіщие сопсіиеЬапі сіашогешрне ишѵегві (оІІеЬанѣ Саге. В. 
('. 3, 02. Сюда относятся ІиЬісеп трубачъ, тромбонистъ, сог- 
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шсегі горнистъ, ЬиееіпаІог горнистъ на Ьнссіпа, Іііісеп игра* 
ющій на Ійшв, но ящпйег ш. только знаменоносецъ *). 

2. ТіЫа, берцовая кость, метонимически зн. 2) свирѣль или 
флейта, сдѣланная изъ берцовой кости осла, газели, либо и 
изъ лотоса, буковаго дерева, слоновой кости, даже изъ се¬ 
ребра; ііі)т была вообще похожа на нашу флейту, но надува¬ 
ли ее, какъ кларнетъ, не со стороны, а съ верхняго конца, 
§нга, задняя бедренная кость, окруженная икрой ноги, а по¬ 
томъ 2) самая икра. Гікіиіа, свирѣль, составленная нзъ трехъ, или а 
болѣе, даже изъ семи флейтъ, расположенныхъ въ опредѣленномъ 
порядкѣ по своей длинѣ и по происходящей оттого разности 
въ степеняхъ тона, и прикрѣпленныхъ одна къ другой -). 8і 
ііЫае поп геГегнпі копию, еаз аѣрсіешІаБ ііЫсеп риіаі Сіе. 
Вги(, 51. Екі юіЬі «Іікрагіііиз яеріегп сотрасіа "сісиіік /ізМа. 

Ѵіг{*. Есі. 2, 36. 

413. Агта. іеігт, іасиііт. тізвііе, Іогтепіит, саіариііа, 

ЬаІІ'Ыа, всогріо, рііит, казіа, казШе, Іапсеа, вріеиішп, Мо, 

даевит, нагівза, /гатеа, ьрагив. вадіМа, (аіагіса, ІгадиІа. Аг- 

ша, уже Баррономъ производимое отъ агееге, слѣд. обра¬ 

зовавшееся изъ агсша, означаетъ 1) всякое оружіе и Ь) ме¬ 

тонимически войну, 2) оружіе оборонительное, то-есть, шлемъ, 

панцирь, наголенники, даже и мечъ, и І>) метафорически 
средство для защиты; по іеіиш всякое оружіе нападатель- 
ное, наступательное, и въ особенности шішЗе, метатель¬ 

ное, и Ь) метаф. средство для нападенія, оружіе, стрѣ¬ 

ла, сила, помощь и т. и. Поэтому къ Іеіа относятся всѣ 
остальные виды оружія, означенные въ этомъ §; въ частности 
1) засиіит ваз. метательное копье вообще; 2] рііиш то мета¬ 

тельное копье, которое со времени Марія сдѣлалось главнымъ 
оружіемъ пѣхоты,—четвероутольное либо круглое, въ обхватъ 
кистью руки, съ желѣзнымъ наконечникомъ, длиною болѣе ше- 

1) Объ игрѣ на -лиг инструментахъ и ихъ употребленіи,—именно, о сопит, 

илорие тамъ и сямъ, повинному, означаютъ и Ініссіііаш, даже и послѣ Ли- 

псіуси. Міііі. Ііош, Іііі. IV, Діаі. X, дѣло остается все еще неаеішмъ. 

•, Сл. Фосси, Ѵіір. Есі. 8, 21. 
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сти футовъ, .») ѣавіа, ударное п метательное копье, до ми¬ 

нѣ и тяжести разное у конницы, у которой оно оставалось всег¬ 

да, у легіонеровъ и у ѵеінеь или лепсош>оруженныкъ; у дет- 

неровъ со време ни Марія оно было замѣнено копьемъ ріідт Іу, 

Ьавгііе наз. деревянное древко, въ отличіе отъ желѣзнаго острія-, 

4) Іансеа, метательное копье, занятое отъ Испанцевъ, съ увеличи¬ 

вающимъ его тяжесть ремнемъ (ашеніитп) посерединѣ, длинпѣе 
коньевъ: рііит и Ітіа; о; Іга§иЬ, опять испанское и галльское 
копье съ атенгііт, для того чтобы, какъ скоро непріятель бу¬ 

детъ раненъ, можно было копье опять притянуть къ себѣ; 6) 

вріснііш, метательное копье, короче п легче въ сравпепіи съ 
ріінпг, которое при императорахъ было тѣмъ и замѣнено. 7) 

^ао ко іи, длинное, тяжелое метательное копье у Галловъ: 8) 

вагізка, ударное копье македонской фаланги, длиною 14 локтей; 

9) ігашеа, копье или пика Германцевъ, которымъ можно было 
и вблизи колоть непріятеля, и бросать въ него издали; Юі ври 
г из, метательное копье, которое, невидимому, не очень отли¬ 

чалось отъ Ііапѣа или зрісиіиш; И) ііоіо, очень длиниый шестъ 
ісопінз) съ короткимъ желѣзнымъ наконечникомъ, елѣд. родъ 
пики; 12) варііѣа, всякая стрѣла, пускаемая изъ лука, но Ма¬ 

иса стрѣла или метательное копье, съ желѣзнымъ трехоутовымъ 
наконечникомъ, у которой древко обвертывалось паклей п обли¬ 

валось смолой, употреблявшаяся у Испанцевъ; бросали ее ка¬ 

тапультой, либо просто рукой. Всякая машина, служащая ору¬ 

діемъ—бросать въ непріятеля и его орега и шішшчйа боль¬ 

шія массы, нагір. камни, бревна и т. п„ наз. гогшеніиш, отъ 
Іопріеге; но это слово означаетъ 2) еще н то, что бросаютъ 
такими машинами, елѣд. 1) метательная магнит, 2) мета¬ 

тельный снарядъ, камень, бревно и пр. Въ частности это бы¬ 

ли саЬіриІгіче, /.«такіЛта:, метательныя машины, бросавшія сна¬ 

рядъ прямо (горизонтально), и ЬаЛЫле, Хі#оііоАоі, бившія сна- 

рядами снавѣеу. Зсогріопея были небольшія ручныя машины, 

*) Кромѣ того, когда Рішляае хотѣли означить "еші8 киКого-шш. орудія въ 
смыслѣ метательиаго и спеціально ударнаго в указать ясиѣе иа его форшу и 
употребленіе, то говорили всегда Ьазіа, пакъ сейчасъ ниже йегс. Дев. ь, вы, 
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которыми, по всей вѣроятности, бросалп въ непріятеля множе¬ 
ствомъ маленькихъ, очень острыхъ и убійственныхъ стрѣлъ. 
Наконецъ всѣ Сопиепіа непремѣнно были похожи, но устрой¬ 
ству, на извѣстные арбалеты, самострѣлы. А по а сареге, зи- 

аіеге. Лггаа і'еіте, а. іегге айѵегзиз раігіат, агта іпГегге 
ліісні=ЬеІішп М. аіісиі. Нос Іе^итеШиш пиііо іеіо пеоне 
(огтепіо (пищісі роіезі. Саез. В. С. 2, 9. Арѣіззіта зипі аг¬ 
та зепесіпй'з аіѣез ехегсіІи(іопезс]ие ѵігііііит. Сіе. 8ен. 3. 

Хоп шегіюсге іеіит а<1 гез ^егеіиіаз ехізіішаге ороііеі Ьепе- 
ѵоіепйаш сіѵішн. Ііі. Ваеѣ 17, какъ наир, а^тсчіі аііціші бы¬ 

ваетъ и въ смыслѣ наступать, нападать, реіеге, н въ смыслѣ 
принимать на себя, браться, приниматься, зизсіреге. Сеіегі аЬ 
Іасгііів етішіз ешіввіз согрога ѣе^еЫшѣ. 8а11. Лии. 97. Рйк 
.ііуесііз іешеге іпаі(І5, диш ешізвіз, ри,цпа уат асі ціасііоз ѵе- 

иегаі. Віѵ. 2, 46. Шит ргоргіе езі Ііазіа Когаапа, и( дае- 
т ОаІІогиш, загтае Маеебопиш. 8егѵ. Ѵіг^. Аеп. 8, 661. 

йпіщв кшііз, соптпшів діпііік иііпшг. Сіс. Зон. 6. Юисапив 
(таііиз І’Ъшіішшп сонвніет Іапсеа ІганзііхіС Ьіѵ. 22, 6. Ваі- 
ѵенііо иГгитсріе іешиг ігадиЫ Ігапзуісііиг (однимъ Галломъ). 

Саез. В. 6. 5, 35. Ерашшопсіаз ішп беішріе зіЬі аѵеііі уи- 

Ье( зріеиіит. Сіс. Віѵ. о, 12, и объ этомъ же обстоятельствѣ: 

Ерагашошіаш зраго ешіпиз регенззшн ѵібеЬапѣ. Еер. Ерага. 
9. О Ггагаеа см. Тас. Оепн. 6, Ыагіса Віѵ. 21,8; сіоіо у 8егѵ, 

Аеп. 7, 604 описано такъ: Іп«еп8 соніиз сит іегго Ьгеѵізні- 
И10, но съ этимъ, конечно, не согласно: ііси у.а/.Аѵоѵ бко‘(соѵ- 
чисЛаі Ьоісюѵ ) Г/Оірг/.оѵ, о обХіоѵзс (оі Гіорліоі) у.аХоОспѵ. Гіиі, 

Ті. Огассіі. 10 Теііа Іогтепііь шізза ІаЬиЬіѣіонеш регіѴіп&е- 

1і;ш(: заха ех саіариШз Іаіегіѣіиш йізсиѣіеЬапі. Саез. В. С. 2, 

9, БаІІЫае Іаркіши еі геіідиа іогшепѣа (еіогиш ео ртаѵіогек 
ешіззіоиез ЬаЬепІ, (рш зипі асШисіа еі сонѣепіа ѵеііешеііііив, 

Сіс. Тазе. 2, 24, но у Саез. В. С. 2, 2 изъ Ъаііізіае брошены 
аззегев сизрнііішз ргаеГіхі. (ѵ)иі<1.чт зсогріопе аі) Іаіеге (Іехіго 
{гапзуесіиз ехатшаіизеріе сопекШ. Саез. В. С. 7, 25. 

414. бака, саззіз. Оаіеа, по Ізіііог. Огіц. 18, 14, 1 дол¬ 

женъ быть кожаный, саззів металлическій (мѣдный, изъ зеле- 



— 461 

ной мѣди) Въ отношеніи къ савзів, это мнѣніе справедливо '). 
но подъ ^аіеа можно понимать либо весь кожаный, либо ко¬ 
жаный, но съ металлической накладкой и верхушкой, а на¬ 
конецъ и вообще всякій шлемъ ). Л б даіеаз іікіиееікіав яси- 
Іівцие іенітепіа (Іеігаііешіа іетрив (іеі'іііі. Саев. В. 0.2, 21. 
Саеват шпііонев сиш саввйШшв ециііитн вресіе ас вішиіаііопе 
соШЬиз еігеитпѵеЬі ріЪеѣ ІЬМ. 7, 45. Но, съ одной стороны, 
цаіеа не былъ спеціальною принадлежностью легіонеровъ, пѵі- 
Ніез Іеціотшгіі, какъ можно бы заключить изъ Саев. В. 6. 2, 
21, а, съ другой, саввів—принадлежностью конницы, какъ мож- 
но-бы заключить изъ Саев. В. О. 7, 45; напротивъ. Ашѣ. В. 
АС 16 у одного таііев Іещопагіив есть саввів, который онъ 
снимаетъ. И подъ §а1еа разумѣется родовое понятіе: 8еіі са¬ 
ри! аЬсІібегаі сгіяіаіа сашсіе реппів, іи даіеа іопвовив егаі. 
Оѵісі. Меі. 8, 25, и шлемъ Ахилла Оѵі<1. Меі. 13, 105 наг. 
йаіеа, а ІЬісІ. 107 саввів. Да и Іогісае даіеси цие аегеае у 
Сіе. Ѵеіт. 4, 44 нельзя принимать вм. аегаіае. Сл. и Ідѵ. 1. 
43, гдѣ цаіеа. сіуреши, осгеае, Іогіса—псѣ наз. легеа, 

415. Ьогіса, ііюгах, саіарЪгасіез. Ьогіса, панцирь, отъ 1о- 
гиш, не потому чтобы въ какое-нпб. время онъ состоялъ изъ 
однихъ Іота, но либо потому что онъ состоялъ изъ мѣдныхъ 
либо желѣзныхъ полосъ, которыя отъ пупка шли вверхъ по 
груди, придѣланы были къ кожанымъ ремнямъ (Іога) и скрѣп¬ 
лялись крючками, — либо потому что тѣ металлическія поло¬ 
сы сами были названы Іога отъ сходства съ этими послѣд¬ 
ними. Называется Іогіса еще н вгщашаіа, тнцы-ръ чешуйча¬ 

тый, Ьаиіаіа, кольчуга. ТЬогах, ііюряЕ, говорится только въ 
смыслѣ панциря греческаго, и еще у поэтовъ вм. Іогіса; са- 
ІарЬгасіев, хатафрахті)<; отъ хатафра^яз, чешуйчатый панцырь. 
покрывавшій все тѣло, у конницы Парѳянъ и другихъ варва¬ 
ровъ, а также и у нѣкоторыхъ союзныхъ племенъ (аихіііа) во 
времена императоровъ. Миііов ішрегііов паш!і аШ іпѵаИбов 
цгаѵев Іогісіз аіійщие іе{* *'пшііЪив Ьаивеге §иг§і!ев. Ьіѵ. 5, 38. 

') Ср. 0«Ч*р- Мюллера, Еітивс. Т. И. с. 3. 

*) Какъ по § 413 ЬаЫа есть общее понятіе для всякаго ударнаго или мета¬ 

тельнаго копья. * 



416. ОІасИт, епеів, прайм, асжасез, віса, рмдіо, тшго. 01% 
«/іи» есть родовое названіе всякаго меча; но въ частности такъ, 
назывался короткій мечъ, занятый отъ Испанцевъ, которым 
можно было и рубить и колоть; по крайней мѣрѣ таковъ он: 
былъ у Римлянъ со времени второй пунической войны. Епзі 
былъ мечъ длинный, тяжелый, широкій, но безъ заостреннаго 
конца, которымъ бы можно было колоть; таковъ онъ былъ у 
Галловъ, а въ самое раннее время былъ, можетъ быть, въ та¬ 

комъ же родѣ и у Римлянъ. Во всякомъ случаѣ, слово это 
поэты употребляли вм. ціайінз, безъ всякой разницы въ значе¬ 

ніи, и наконецъ оно, какъ (^иінВІ. 10, 1, 11, стало зн. одно съ 
^Іасііия. браіііа, введенный въ употребленіе въ нѣкоторыхъ ро- 

дахъ войска при императорахъ, былъ похожъ на епзіе; асінасез 
былъ кривая сабля Персовъ п другихъ восточныхъ народовъ. 

Риро, отъ ринцеге, былъ короткій ціайіш, чтобы только ко- 
тоть, кинжалъ, какой носили императоры и высшіе офицери 
и употребляли убійцы, которые не были прямо бандитами; зіса 
кинжалъ бандитовъ; шшго только синекдохически = кинжалъ, 
мечъ, о которомъ сл. § 4І7, баіііз Нізрллшццо егапі бізраш 
ас біззішііез дІаМг: баШз ргаеіонр ас віпе пшсгопіЬиз, Ні.г 
рано рипеііш шаців, гціага еаезіш абзиеіо рсіеге Ьозіет, Ьге- 

ѵіМе ІіаЬіІез еі сит пшсгопіЬиз, І лѵ. 22, 46. Подъ первымъ 
мечомъ разумѣется епзіз, какой быль у Галла, побѣжденнаго 
Манліемъ, Ілѵ. 7, 10. а послѣднимъ означается, принятый и у 
Римлянъ, ціасішв Нізраиив. С&сзагс іиіогі'есйо вШіш спіеіі- 
іиш аііо ехіиііі ВпИи$ рщіопет. (’іс. РЫІ. 2, 12. (^иоііев 
,і';ш ііЬі, Саііііпа, ехіогіа езі віса ізіа бе шашітз! Ісі. Саі. 1, 6. 

417. Асіез, ас'лтеп, ещщ тгісго, эрісиіит. Асіез, срод¬ 

ное съ Щ, Ьмѵ:гп корнемъ къ а/.ау р.-.ѵо; и асио, зн. 

острое лезвіе ножа, меча, топора, серпа и т. п.; асшнен, ось 
асио, острый конецъ копья, меча, ножа, серпа, заостреннаго 
кола, грифеля, носа и т. п, Метаф. 1) асіез осиЗогиш, зор¬ 

кость глазъ, Ь) асіез шепЬіз, пщеші, пропицательность ума кь 
различеніи и раздѣленіи запутаннаго, въ объясненіи неяснаго, 

темнаго либо неизвѣстнаго; но 2) а плоен, обыкновепно съ 
іп^епіі, но также и безъ этого, зн. способность ума вникнуть 
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въ извѣстный предметъ и разсмотрѣть его а отсюда еще 
Ъ) ловкость, находчивость въ діалектикѣ, с) тонкость ума, въ ко¬ 
торомъ выражается острота его; но кеш пен осиіотшп нельзя 
сказать. Сиврга наз. металлическій конецъ копья либо конецъ 
другаго какого-ниб. предмета, концомъ котораго надобно только 
колоть или бить, а не рѣзать; ітгасго конецъ меча, ножа, кин¬ 
жала, серпа,—вообще такого предмета, у котораго, кромѣ за¬ 
остреннаго конца есть еще и лезвіе; зрісціит заостренный ко¬ 
нецъ стрѣлы, а потомъ еще и метательнаго копья Наконецъ, 
сиёрік, тоисго, зрісиішп синекдохическн бываютъ и въ значе¬ 
ніи цѣлаго орудія, конецъ котораго означаютъ. Асіез іЫеік, 
весит. Ехаеиеге, иі осиіогит, кіс іпцепіі асіет. Сіе. Се". 1, 
23. Ти йоіиз мрегіе пои ѵігІеЬш, циі ргоріег пситеп (т. е. 
іпцепіі Ші) оссиіііяйігпа регзріеій'? Сіе. 1>іѵ. 5, 14. Ба! сііре- 
ит, баѣ асиіае стрШз Ііазѣіт. Оѵ. Меѣ 6. 78. (діаиіое іп 
гетриЫісат йевіпеіоз геІиЙітив тисгопещік еогит а цщи- 

]І8 (Іеуесітиа Сіе. СаС 3, 1. Аіехашіег ва^ійа ісѣиз еві, <ріае 
іи тейіо сгиге ѣіха геіщиегаі щіеиіит. Сигѣ 7, 7. 

418. Всиіит, сііреиз, рагта, реііа, ееіга, апсііе. Сііреиз, 
сіуреиз, сіиреиь, тазе., рѣже въ среди, родѣ сііреит еГс., 
йтпц, былъ круглый мѣдный щитъ, какой носили Эгруски и 
первый классъ въ войскѣ Сергіевомъ, но который скоро былъ 
замѣненъ для всѣхъ тяжеловооруженныхъ щитомъ длиннѣе, луч¬ 

ше защищавшимъ человѣка, имѣвшимъ форму полуцв.іпвдра, 

деревяннымъ, обтянутымъ воловьей шкурою, по краямъ обитымъ 
Шестью, зсиішп, Знресг; но легковооруженная пѣхота и кон¬ 

ница носила щитъ легкій, круглый, опять ивъ дерева, обтяну¬ 

таго воловьей шкурой, рагша, налрт], Реііа, -ік~г„ щитъ, вве¬ 

денный въ употребленіе въ легкой аѳинской пѣхотѣ Ификра- 
томъ, въ видѣ полумѣсяца, легкій, занятый отъ Ѳракійцевъ; 
ееіга, или и Саеіга, легкій щитъ Испанцевъ; оба деревянные, 
обтянутые кожей. Объ особенной формѣ щита, который, впро¬ 
чемъ, въ военномъ дѣлѣ у Римлянъ не употреблялся, объ ал- 
сііе, см. Древности, а главнымъ образомъ Еіѵ. 1,- 20. Оѵігі. 
Разѣ 3, 376. .ѣнѵепаі. 2, 126 и толкователей къ этимъ мѣ¬ 
стамъ. С/іреіз аиіеа Кошапі изі вшгі; (Іеішіе, ройЦиат зіі- 
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репсііагіі 4’асіі випі (слѣд. со времени Камилла), зсиіа рго сіі- 
реів /ессге Ьіѵ. 8, 8. О глазѣ Полифема: Агроіісі сііреі виЬ 
РЬоеЬеяе Іагорайіз іизіаг. Ѵігд. Аен. 3, 637. Писй хітнагопі- 
йшп !ипаііз іттппп реШз. ІЫсІ. 1, 490. Реііат рго р'агта 
Іесіі, иі асі гаоіиз сопсигзиядие езяепі Іеѵіогев. Nер. Іріі. 1. 
РеМа сеігае ѣаий йіезіілііік сбі. Ьіѵ. 28, 5. Ѵеіек Вотяпт 
рагтат ^Ыіитдие ІтЬеЬаЬ ІЙ. 31, 35 и Ьіѵ. 26, 5 упо¬ 

минаются раппае едиезігез, 
419. бесаге, теіеге, /іпЛеге, вспнкге йізвесагь, (Мзсіткге, 

ргііаге. атриіаге, гесійеге, гежаге, шсіпйеге, сігсшпсШеге, 
(опскге, тѵШаге, Ігипсаге. Бесаге зн. рѣзать, какъ вообще, 
такъ и пъ смыслѣ хирургическомъ, но, смотря по ходу рѣчи, 
еще и = отрѣзывать, перерѣзывать, вырѣзывать, разрѣзывать, 
отсѣклть, пересѣкать; но неупотребительное въ прозѣ золота- 

го вѣка йтзесаге. разрѣзывать, разсѣкать на части, замѣ¬ 

няется глаголами: сііесіжіеге, йіѵійеге, даже и самымъ бесаге. 

Хлѣбъ, траву и т. п. срѣзывать, т. е. жать, косить будетъ 
теіеге. О і'іжіеге и ксіініеге см. § 188. Гиіаге, очищать что- * 

ниб. отъ того, что очутилось, замѣшалось между составными 
частями предмета годными, на языкѣ садоводства становится = 

обрѣзывать, обчищать, стричь. Послѣднее понятіе въ прозѣ 
золотаго вѣка чаще выражается еще словомъ ашриіаге, а это 
послѣднее, какъ и наше «обрѣзывать», употребляется и ме¬ 

тафор. ограничивать сферу, длину, ширину чего-ниб., сино¬ 

нимически съ сігсшпйсгіііеге, о которомъ см. § 194, и съ сіг- 

сшпсійеге, которое собств. значитъ обрѣзывать, урѣзывать, 

срѣзывать, вырѣзывать. Въ геесіпсіеге, о которомъ подробнѣе 
говор, въ § 290, въ гезесаге, гесійеге, предлогъ выражаетъ 
то, что предметъ обрѣзывается, отрѣзывается или обрубается, 

отсѣкается въ такомъ мѣстѣ, гдѣ онъ прикрѣпленъ, выросъ, 

гдѣ его корень. Метафорически гесійеге тоже, чтб сігсшп- 

сійеге; гевееаге тоже, чтѣ атриіаге. Топйеге, стричь, брить, 
у однихъ только поэтовъ употребляется и въ другихъ смыслахъ; 
пшіііаге, искалѣчить, изувѣчить, изуродовать, окарнать, т, е. 
обрѣзать, обрубить, и вообще испортить что-виб. такъ, чтобы 
видъ цѣлаго сталъ смѣшонъ либо жалокъ; Ігипсаге, Цицеро- 
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номъ не употребляемое, такъ изуродовать, чтобы остался только 
обрубокъ, чурбанъ. Опте апітаі весагі ас йіѵійі роіезі, пиі- 
Іит е§1 еогит іікііѵнкіит. Сіе. N. I). 3, 12. 8і іційі еьі 
еуизтосН іп согроге, ерюй геікрю согрогі иосеаѣ, К1 весагі 
ті([ш*. раіітиг. И. РКП. Ь, о. РаЪиІит зесаге. Саез. Б. 6.1, 
14. Соіет поѵасиіа сігзстгіеге. Ьіѵ. 1, 36. Ілтат, йоііа ри- 
іаге. АгЪогеш, ѵііеш ітіаге. Атриіаге ѵііет. Сіе. Ѵоіо екве 
т айоіенсепіе, гішіе аіі^иій атриіет. 14. Ог. 2, 21. Сігсит- 

сЫеге агѴюгез, ѵт^иев, саезрііеіп. Соііів ех опті рагіе сіг- 
ситсівиз. Саев. 8іп спіріат нітів іпі'іаііито ѵібеіиг, ііа 
ровиі: циасшщие йе ге, Кіпс гршііит епщие ѵійеШиг, сіг- 
ситсМаі, еі атриіеі. Сіе. Ог. 1, 15. Весккге таііеоіоз, са- 
риі. Кевесагс Ііприат, ІіШівет. Топйеге КагКаш. Ірвит пако 
аипкиз^ое тиШаііз геітціиті. Ілѵ. 29, 9. Ветіигіа еі ігип- 

саіа віишіасга йешп іпіег ргозгіаіоз расеге розіез. Ій. 31, ВО. 
420. 1піег(1сеге, песаге, епесаге, іпіегітеге, іойеге (сіе те- 

Йіо), соп/ісеге, сассіеге, оссійеге, сопсійеге, регсиіеге, соп{оікге, 
ігисміаге, уидиіагс, оЫгипсаге, тогіет зіЫ сопзсішге, тапиіи 
8ІЫ іп(егге. « Убивать» безъ особеннаго добавочнаго оттѣнка 
па-лат. гов. іиіегіісеге; песаге лпшать жизни насильственно, 
жестоко, отсюда въ частности—казнитъ, но енесаге^і) уби¬ 
вать непріятностями, страданіемъ, но еще и 2) ѣакъ трево¬ 
жить, мучить, терзать, изнурять, до того измучивать, что че¬ 
ловѣкъ становится близокъ къ смерти. Тоііеге съ выраженіемъ: 
сіе шейіо либо е шесііо, плп безъ этого выраженія, убрать съ 
дорога,—нее равно, открыто, или тайно; но съ іпіегітеге со¬ 
единяется понятіе убійства тайнаго. О еопйееге сл. § 346. Сае- 
ііеге зи. порѣзать, толкнутъ, ударить какой-ниб. предметъ,— 
человѣка, звѣря, дерево или другое что-няб, такъ, чтобы предметъ 
свалился, или, по крайней мѣрѣ, чуть держался, а отсюда срубитъ, 

сразить, поразитъ, убитъ. Оссійеге употребляется только о 
пораженіи, убійствѣ людей,—рѣже о безсловесныхъ, —-ц имен¬ 
но, въ силу предлога, съ такимъ оттѣнкомъ, что лицо дѣйству¬ 
ющее и лицо терпящее открыто стали другъ противъ друга, и 
первое нападаетъ на послѣднее; сопсійеге, изрубить, т. е. въ 
куски, п метаф.=совершепно поразить, уничтожать, но о рѣчи 

30 



СО11оІ8и8~~выраженный лапидарнымъ слогомъ, сіи 5Іу1е Іарійаіге, 
слогомъ надшеей, высѣченныхъ на камняхъ, на каменныхъ па¬ 
мятникахъ, краткій, отрывистый; и если это сдѣлано не у 
мѣста, то—безъ реторичееки требующейся связи между пред¬ 
ложеніями и мыслями, безсвязный, рубленая проза. Регсиіеге, 
отъ диаіеге, собств. пробивать насквозь, и въ этомъ значеній 
употребляется и о потрясеніяхъ душевныхъ, которыя чувствуются 
не столько долго, сколько сильно, а потомъ вн. ударить, по¬ 

разить, уколоть предметъ такъ, чтобы при этомъ дрогнулъ весь 
его составъ, весь организмъ, и чтобы так. обр. онъ былъ 
пораженъ опасно либо даже смертельно. Поэтому глаголомъ 
этимъ означались обыкновенно удары бандитовъ, пронзавшіе 
грудь либо горло, и удары палача, пересѣкавшіе шею и отру¬ 

бавшіе голову '). СопГойеге при убійствѣ наносить нѣсколько, 

много ранъ, йнекіаге закалывать, зарѣзывать звѣрски, безпо¬ 

щадно, какъ рѣжутъ овцу, рщиіаге убить ударомъ или уколомъ 
въ у'пциіит, о которомъ см. § 176, какъ дѣлаютъ бандиты, 

оМпшсаге бросаться на кого-ннб. и сдѣлать изъ него безголо¬ 

вый трупъ, окарнать. изрубить. «Убивать себя» по лат, въ 
большинствѣ случаевъ гов. шанига зіЬі інГеіте, шоггемі -) аіЬі 
сопзеізсеге. Еитеие іпіефсіо ніЫІ ее ІіаЪіІиі ов евве пе^оііі 
йісеЬаиі. Кер. Еию. 12. Ее ее Іег зогііЬиа соншібит РгоеіИиз 
йісеЬаі, иіпіш щпі зМіт песагеіиг, ап іп аііші іешрив гевег- 

ѵагеіиг. Саек. В. Е. 1, 53. МІІііек НапніЬаІі» і'аше, ігщоге, 

іііиѵіе, вдиаіоге епесіі. Еіѵ. 21, 40. Ьешопьѣгапі регксііе Коз- 

сіит Еошае іоШ сіе тесііо роззе. Сіе. Агаег. 7. ІЬев тахішаш 
ѵіт зегренішт соп[гсіипі. Сіе. Ц. 1). 1, 36. Атиііив зіігреш 
ігаігів ѵігііет іпіегтіі. Ілѵ. 1, Б. АгЬогез, шиіегіат сиейм- 

Ѵіг§І8 (Ж(Іеге (ас! песет), какъ дѣлалось съ осужденными на 
смертную казнь. ІНо йіе Ті, бгассішз смеет ееі. Сіе. МП. 5. 

С. АетШия соизиі ихегсііиверіе савзиз. Еіѵ. 22, 56. Сиеііеге 

') Что сатИк всегда, а віеагіив въ большинствѣ случаевъ дѣйствуютъ во 

чудшыу порученію,—это, конечно, вѣрно, во дѣло только второстепенное: глав¬ 

ное дѣло—ванееевіе раны въ опасное мѣсто. 

:) Обыкновенно бевъ слова ѵоішііагіаш, но иногда и съ этимъ словомъ, какъ 
навр. Сіе. Піѵ. 7, 8. 
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Ъовііав. Ьіѵ. Ѵігктшн Міат в\іа татѵи оссМіі. Сѵс. Ъ'т. 2,20, 
а Ьіѵ. 3, 48 объ атомъ говоритъ ресіив ігапзй§іІ. АлріШет рго 
0&8ІГІ8 і'огіізвипе ри§папа оссгШиг. Саев. В. (і. 5, 37. Оптее 
сеіегііег атсіаг вшіі. Кер. 1)аЪ. 6. СтсгсІЫів Апіопіит 4е- 
сгеіія ѵевігів. Сіе. РЬІІ. 5, 11. Сопсізае зепіепііае ТЪисуіШіз. 
М. Втиі. 17. Саіо регсштв а ернхіат агсат іегепіе. 1(1. От. 
2, 69. М. ЕаЪіив герепіе аігосіввітпів Ііііегіз регемдак еві. 14. 
ІМѵ 9, 15. Матгцііо ресіаз регсиззит, но немного подальше еиш 
Негтіпіив Ігапяііхит рег іаіив оссіШ. Ілѵ. 2, 19 и 20. Сае- 
ваг ІгіЪив еі ѵі»імі ріа^ів соп/овзмз еві. Впеі. Саев. 82. Ріе- 
гпітив ІгіЪшшя тііііит ѵегЬегаІов зегѵіИЪиафіѳ отпіѣив кир- 
ріісіів сгисіаіов ігисігіатіѵ оссійіі. Ьіѵ. 29, 18. МШтйаіез сі- 
ѵев Потапов песап&ав ітисійашіощиа сшгаѵіі. Сіе. Май. 3. Еи- 
тепев а сизіойіітв іидиЫт еві. №ер. Еит. 12. На Апшіітп 
оЫгипсапі. Ьіѵ. 1, 5. 

421. Мог8, пех, Іеіит, саебев, оссізіо, рагпсісіііт, оссійю, 
тіегпесіо, сіасіев, вігадез. Могв наз. смерть вообще. — есте¬ 
ственно-ли она про изойдетъ, или насильственно. Послѣднее 
обстоятельство видно изъ выраженій: тогіет віЬі сош-івсеге, 
ай тогіет йисеге, тогіе тиііаге (Сіе. Ог. 1, 43): пех, всегда 
смерть насильственная, а отсюда и жестокая-, Іеіит, архаисти¬ 
ческое выраженіе вм. пюгв, встрѣчающееся почти только у 
поэтовъ и еще въ объявленіяхъ о смерти: ОІІиз (^иігіз Іоіо (1а- 
іив еві. Саесіез зн. вообще убиваніе человѣка,—происходитъ- 
ли оно въ честномъ бою, или коварно, ши по неосторожности, 
слѣд. пораженіе, убійство, — все равно, на одного-ли оно па¬ 
детъ, или на многихъ; отсюда еще метонимически=кровопро¬ 
литіе, рѣзня, Оссівіо почти тоже, что саесіез, только упо¬ 
треблялось рѣже, и различается первое отъ послѣдняго такъ- 
же, какъ о с сі йоге отъ саейеге. Раггісійіиш ') зн. убійство от¬ 
ца, родителей, родственниковъ, но слишкомъ сомнительно, 
означало-ли оно, какъ спей ее и оссівіо, убійство вообще, какъ 
нозднѣйшее Ііотісійшт. Болѣе или менѣе къ военному языку 

') Отъ рнігет саейеге, но, несмотря на Ріиі. Кот. 22: Пйгаѵ аѵіроропау 
«■аг/аохтоѵіяѵ пр^асХігоѵ, не -- саеііев Іштіпіз вообще. 

30* 
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относятся: осенію избіеніе цѣлаго войска или отряда не столь¬ 
ко вслѣдствіе какого-ниб. напередъ составленнаго плана, сколь¬ 
ко происшедшее само-собою, вслѣдствіе борьбы и упорнаго со¬ 
противленія непріятеля; но шіеггесіо зн, задуманное истреб¬ 

леніе противника,—въ открытомъ-ли то будетъ сраженіи, или 
и такъ, что онъ ужь побѣжденъ, но бываетъ принужденъ про¬ 
должать борьбу до тѣхъ поръ, пока не будетъ добитъ. Па- 
бек пораженіе на полѣ сраженія, не предполагаетъ убійства 
всѣхъ; Огарев ') наз. груда такихъ, которые лишились жиз¬ 
ни осенііопе либо іпіепіесіопе и лежатъ на мѣстѣ. Мета 
форически вігарев гов, о такихъ вещахъ, къ которымъ идиь 
глаголы віегпеге и рговіегаеге: сіасіея всякій великій вреп, 

великое несчастіе, сильнѣе чѣмъ саіашііав, но слабѣе, чѣт> 
паиітаріит (гегит отпіит). Могв иіііша Ііпеа гегит. Ног 
Іпвійіаіогі еі Іаігопі еріае роіеві іпіеггі нуизіа пех? Сіе. МіІ. 
41 Ёоііет ІіЬі Ыо, цио ірве регіі, регеишіит езі. ІЙ. Біѵіа 
1, 26. Мог® иногда еще, какъ н по-русски «смерть, пошбель»,= 

великое весчастіе. какъ напр : Ізіій ріаизш (въ театрѣ) іш- 
юогіяіііаз, «іЫІит тот ѵійеіиг еззе. 1(1. 8езі. 54. Ти ѵіг 
пееаііз еззе Сасіагп, зі саейез еі оссізіо і'асіа поп егіі? И. 

Саес. 14. Марпа саейе і’асіа і'огііззііпе рицпапіеш Краіпіпоп- 
йат ѵкІегиЩ. Кер. Ерат. 9. Іи Нізрапіа (Іио ехогсііиз Ко5 
тапогит ргоре оссіЛіопе оссіеі зииі.. Еіѵ. 28, 43. Ргоре р'лг- 

гісШіит езі сіѵеш Кошатіш песагі. Сіе. Шае йіззепзіопез поп 
гесопсШаііоне сопсогсііае, вей іпіегпесгопе сіѵіит йуийісаіаи 
зипі. И. Снѣ 3: 10. Часто ай іпіегпесіопет — до полнаго 
истребленій, уничтоженія непріятеля, но въ большинствѣ слу 
чаевъ только оссійіопе саейеге, оссійеге. Іага еігаде Ііопішпш 
агтопшкще шзщпіит сагарі герІеЬаиіиг. Еіѵ. 9, 40. 

422. Іпіефсіог, іютісШа, раггісМа, регсишг, вісагт. 

Если при словѣ «убійца» есть какой-ниб. репШѵиз, и сдѣз, 
оно только — тотъ, кто кого-ниб. убилъ, чей-ниб убійца, 

то это будетъ іпіегіесіог, нанр. Саезагіз іпбегіесѣогев. Но 
если «убійца» будетъ сказуемымъ, характеристикой преступ- 

*) Отъ віетеге, вітаѵі, сгршсгаі, какъ ве§ев относится къ веѵі отъ зегеге. 
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ника. то въ такомъ случаѣ гов. ѣопцеійа, 1і. е. циі Ѵѵотщега 
саейіі, убійца безъ указанія чей, либо раггісійа, убійца роди¬ 
телей, какого-ниб, родственника, или какого-ниб. лица, жизнь 
котораго должна быть священна н неприкосновенна, либо регсив- 
80і\ подкупленный убійца, разбойникъ, бандитъ, убивающій по 
чужому предложенію (вісагіив). Соніііеог еов, циі Саевагещ 
оссніегипі, піві ИЪегаіогев рорпіі Еотапі віпі, ріив циат 
згсапов, ріив циат котісЫаз, ріив еііаіи циат раггкМаа езве, 
8І сряніет аігоеіня еві раігіае рагепіет, циат впит оссібеге. 
Сіе. РЫІ. 2, 13. Ні8 ІетрогіЬив ііоті Саевагів регситг берге- 
Ьенвив (НсеЪаіиг сит віса. Сіе. "РЬІІ. 2, 29. 

423. ѴегЪега, ріада, ісіив. Удары кнутомъ, плетью, розгами, 
какъ наказывали рабовъ, па;:., ѵегѣега. Р1а§а наз. ударъ кула¬ 
комъ, камнемъ, какимъ-пиб. твердымъ орудіемъ (палкой, нож¬ 
кой отъ скамьи и т. п.), причемъ не столько могли быть раны 
до крови, рубцы, разрѣзы, проколы, сколько желваки, синяка 
и т. п.; ісіив, ударъ, уколъ, порѣзъ, и при этомъ всегда бы- 
наетъ разрывъ или разрѣзъ кожи съ мясомъ, слѣд. выражает¬ 
ся въ особенности дѣйствіе оружія рѣжущаго либо колющаго; 
ісіив получается и дается всего больше солдатами въ сраженіи, 
ріа^а кулачными бойцами, въ дракахъ на улицѣ и шинкахъ. 
ТіЬі рагаіа егші ѵегЬа, Ьиіс Ішпііпі ѵегЪега. Тег. Неаиі. 2, 
3, 115. Ъисиіеиіат тігіиіііо ріадат ассеріі, иійесіагаі сіса- 
Ігіх. Сіе. Ріііі. 7, 6. Сличи еще И. Тике. 2, 23. Р1ае;а ипа 
ехігета (Іеі'иіі (смертельный ударъ). И. 8ев(. 37. 8сиіа цио 
ісіи рііогшн ІгаіівГіха егані. Саев. В. 6. 1, 25. 

424. Аддгейі, асіогігі, іпѵасіеге, ітреіит іасеге. Аддгейі звц 
еще и наступать на кого-ниб., подступать для нападенія *); но 
асіогігі, собравшись, подняться, возстать противъ мо-ниб. для 
нападенія, и поэтому означаетъ особенно нападеніе неожи¬ 
данное, коварное ‘); іпѵаііеге, открыто непріятельски напасть 
на лицо, землю, городъ, имѣніе, вторгнуться, ворваться; ітре- 

') Сл. § 343. 
') АццгеОішиг ііе Іопщтціо, аііагшіиг ел іпаісШв е( е ргохіто. Рорта р. 

47 изъ 1)опаІ. аіі Тег. 
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Іит і'асеге, дѣлать аттаку, терминъ чието военный. Ііеіпйе» 
регдіі ай оррійиік еі пшгит аддгесШиг. 8аІІ. Л&. 55. Нов Со¬ 
лон арий Снійш» гпнцтю ргоеііо айогіиз і’іщаі. Иер. Сои. 4. 
Іа ОаШаш іпѵазіі Апіопіив, іп Лвіаш ІМІяЬеІІя. Сіе. РЫ). 11, 
2. Сіапзог огіив піяпвагов ке нпЪ аггш'в еі пиі посіе аиі Іисе 
ргігаа сііёіга Іювііипі гпѵатгоз. Ыѵ. и, 37. Іп ресиаіаз' аііе- 
тгшп Іюшімш), Шщиат Ьегев, іпѵиветі. Сіе. РЫ1. 2, 16. 

425. ѴегЫгаге, ѵариіаге-, саескге, /ёгіге, ісеге, тмісаге, риі- 

тге, ітсіеге, ІгиЗеге, ріпзеге, раѵіге, рипдеге, тогскге, віітп- 

Іаге, уиакге, сопсиіеге, регсыіеге, регсеПеге, ігапзрідеге, ігапз[о- 
йеге, тіпегаге, встсІаге. ѴегЬегаге * *). страдательный залогъ 
отъ котораго есть ѵариіаге, ив. колотить, хлестать, стегать 

для обузданія, усмиренія и въ наказаніе. Если удары будутъ 
такъ сильны, что получающій ихъ лишается силъ либо дѣлает¬ 

ся близокъ къ потерѣ силъ, то это будетъ еаесіеге, бить не¬ 

щадно; сл. сюда § 419. Если кому-ниб отъ битья или сѣченья 
досталось жестоко, то такой оттѣнокъ есть въ ишісаге, въ родѣ 
вздуть, обыкновенно съ прибавкой шаіе. Р’егіге и ісеге :) 

зн. ударить кого-ниб. чѣыъ-ниб. тупымъ или острымъ такъ 
сильно, что отъ удара является ріаца либо ѵиіішз либо даже 
смерть •’). С^иі ѵегѣегаі, тотъ употребляетъ обыкновенно кнутъ 
или плеть; циі саейіі, розгу, палку, кулакъ; диі юаісаі, палку; 

і'егіі, кулакъ, молотокъ, камень, орудіе съ лезвіемъ либо 
остроконечное, Юпитеръ молнію; впрочемъ эти разграниченія рѣд 
ко выдерживаются безъ исключеній. ѴегЬеганв дѣлаетъ волды¬ 

ри либо рубцы, саеііеня желваки, изувѣченье, раны, или да¬ 

же и смерть, і’егіге можетъ дѣлать волдыри, желваки, даже 
и раны, легкія или тяжелыя, даже и смертельныя. Риіваге '*), 

старолат. риІЬаге, и Іишіеге % толкать, ударять, колотить. 

*) Отъ ѵегЬег, о которомъ сл. § 420. 

*) Какъ для іегіге п ісеге берутся временныя формы отъ другихъ глаголовъ, 

объ этомъ ем. грамматику. 

’і Регіге іоейиа (орхіа теумш) заключать договоръ при закланіи какого- 

виб. жертвеннаго животнаго. 

*) Риіваге отъ реііеге, о кот. ем. 

[) Сродно съ корнемъ слова То4еог, ..кто враговт. Гѣетг и заставляетъ усту¬ 

пать а потому сродно съ тузить; ср. Курщіуса и Корссена, 1.1. 



бить; первое означаетъ только грубеешь, безцеремонность 
ѵюлчт, удара, а послѣднее еще и вредъ либо оскорбленіе 
предмету отъ толчка, и потому у поэтовъ выражаетъ цонатіе 
пораженія очень сильнаго; ігшіеге зн. толкать впередъ, пи¬ 
хать, ріпяеге разбивать, раздроблять (толочь, молоть и т. в.), 
раѵіге утаптывать, уколачивать, дѣлать твердою почву, ІЧт§е- 
ге *), колоть, производитъ только боль, и метаф.=огорчать, 
безпокоить, даже и объ угрызеніяхъ совѣсти, какъ тогбеге и 
вѣіпшіаге *), колоть, жалить, которое, впрочемъ, особенно=уко- 
ломъ побуждать, подстрекать къ чему-ниб.; но очень рѣдко 
употребляется оно въ прямомъ смыслѣ, отъ Бішшіив, рожонъ, 
стрекало для воловъ. С^иаіеге, трясти, качать, зн. быстро дви¬ 
гать какой-ниб, предметъ то вправо, то влѣво, то вверхъ, то 
внизъ, 2) колебать (на почвѣ) или стараться колебать какой- 

ниб. предметъ для того, чтобы довести его до паденія; соьсн- 
(еге, какую-либо массу или груду чего-виб. тряхнуть всю вдругъ; 
регсиіеге см. § 420; регееііеге сражать, поражать, какъ рег- 
сиіеге, но производитъ упадокъ силъ на-домо; Ігаизііцеге и Ігаиз- 
(Ѵкіеге, прокалывать, пронзать, т. е. такъ проколоть, чтобы 
остріе орудія противоположнымъ концомъ вышло наружу. 'Ѵні- 

пегаге аіщиет зн. наносить раны, все равно, большія или не¬ 

большія, заисіаге аіщиет наносить раны тяжелыя или рѣши¬ 

тельно смертельныя. 8ех Іісіогев Зегѵііішп сігсишбібіаші ѵаіеп- 

ивзіпп еі асі ргйтпйоъ ѵегЪетпсІщие Ьотіпез ехегсііаіікзіті: 
саесіипі асеггіше ѵігадк: гіенщие Іісіог сопѵегзо Ьасіііо оси- 

108 шізего ѵеЬетепІІ88іте і-итіеге соеріі: сопеісііі: ^аееиіі 1а- 
Іега мѵиІеЪапіиг: рго тоіѣио зиЫаіиз Ьгеѵі розіеа ев( тогіи- 

из. Сіе. Ѵѳгг. 5, 54. Е^о ѵариіаміо, Ше ѵегЬегагиІо изеріе атЬо 
сіеіезБІ витиь. Тег. Асі. 2, 2, 5. ѴеШит Саеваг таіе тгйса- 

іит ас рго гойігів раепе сіізсегріит сопуесіѣ т сагсегет. 

8ие(. Саев. 17. ІЬі іп іигЪа Шив Кетив сесійіі. Ілѵ. 1, 7. Ра- 

ѵішепіа ргішит і'асіа ін Ііаііа йвѣисіз раѵгіа. Ріт. Н. N. 36, 

*) Аеи, но не Ьавіа, ^Іасііо ршщеге; но злѣя п блоха и т. п, не рші#ипІ, а 

шопіепі; о змѣѣ можно сказать п Гегіге. 

’) Біілшіаге сродно еь оті^аі, какъ аетиіня съ пхнѵ, іоіхёѵаи 
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25. Ѵиіпив, дікяі асиргтеіит ѵійегеіпг, рго ісіи ёСЗасНаІогіо 
ргоЬаЬаіиг. Сіе. МіІ. 24. Ніс 8сгнриІи$ ешп йіев посіейгціе 
яітиіаі аершщіі. И. Атег. 2. Сирійо ітрегіі асі агта зігтиіа- 

Ъаі. ІлѴ. 1, 23. Сагіііа^ішв шоепіа риаШ агіеіе. Ьіѵ. 21, 10. 
Соивніет Іяпсеа ІгжфхЫ. Ы. 22, 6. Нас раисіМе регсиЫ 
еві Ьасейаешопіогпт роіелйа. Nер. РеІ. 2. Нас П1е регегш- 

ян.?, ріара мои биссиЬий. И. Бит. 5. Саевагет Впіілъч тгіега- 

ті. Сіе. АН. 14. 22. 
426. ѴегЬег, ссѵ.ііса, /Іадтт, /Іадейтп, Іогит. Отъ ѵегЬег 

встрѣчаются только аЫаі. и §епіѣ. еімр. в падежи р1ііга1і.$. и въ 
значеніи «плеть, кнутъ» въ прозѣ зодотаго вѣка по крайней мѣ¬ 

рѣ только очень рѣдко. Обыкновенно говорили 1) всиііса !), 
шеть легкая, 2) Йа^гиш в йареііцт $), кнутъ, для наказаній 
особенно строгихъ и жестокихъ, особ, для наказанія рабовъ 
либо тяжкихъ преступниковъ. Всѣ эти орудія дѣлались изъ рем¬ 

ней; поэтому Іогшп, собств. ремень, метонимически говорилось и 
о плети, кнутѣ. РіюсЬш есіиок абпшк^ие Йотанй еѣ ѵегЬеге 
сае(Ш. Оѵісі. Меѣ 2, 399. Ке всиііса Йіраішп ІюггіЬііі еесіеге 
(Іадеііо. Ног. 8аі. 1, 3, 19. Аейііет []'и88и Аніоніі зегѵі Іого 

сесійепші. Сіе. РЬіі. 8, 8. Въ словахъ: Гарігішз пийагі ,іиѵе- 

пет .іиЬеІ т'Ьепщт айеггі, диіЬив іасегаіив Ше еіс. Ьіѵ. 

8, 28 аіТегге связывается съ ѵегЬега=ѵдары плетью, какъ въ 
выраженіяхъ: ѵіт, тогіеш аЙ'егге. 

427. Ѵіоіаге, Ыйегс, офепйеге. Ѵіо1аге,отъ ѵІ8, какъ ріа^гсаѴ. 

отъ 8іа. всегда выражаетъ только нравственное понятіе—ос¬ 

корблять изъ шалости, наглости, нечестія права и честь или свя- 

тостъ лица либо вещи, утвержденныя закономъ либо обы¬ 

чаемъ; іаейеге, первонач. понятіе физическое — ушибать, по¬ 

вреждать, портить, т. е. такъ поражать одну или нѣсколько 
частей какого-ниб. предмета, что уменьшится его исправность, 

здоровье, доброкачественность, полезность, а потомъ дѣлается 
терминомъ юридическимъ—шкъ-тб. затрагивать, оскорблять, 

унижать. Ойепйеге, въ прямомъ значеніи—наткнуться па что- 

’) Сродно съ асшит, о>каѵос, сопит. 

5) ООа слова сродви съ тауг,ѵои отъ тс/.чтгеіѵ, какъ п іп—и сопШ^егѳ. 



ниб., удариться обо что-ниб., метафорически зн. 1) встрѣчать 
преткновеніе, т. е. получать неудачу, 2і дѣлать ошибку,промахъ, 
і'аих-рав, 3) съ аІн|непі=по непредусмотрительности и неосто¬ 

рожности преступаться передъ кѣмъ-ниб , терять въ глазахъ 
его, безъ вѣдома для себя оскорблять его или вредить ему 
Ноярііез ѵгпіиге і'ая поп риіапі. (іегѵпапі. Саев. Б. О. б, 21. Еаз 

ЪегЬан нецие ріѵепсае Іаезеге пес оѵез. Оѵій. Меі. 13, 926. 

Лпаѣіііае рагіея кітпі Ъогаіпеа поп ѵіоіаге. ѵегесшніі-ае поп оЦсп- 

сіеге. Сіе. (Ж 1, 28. 

428. Іпѵепігс, герегіге, папсізсі, о$'епс1еге, йергеіітй&ге, аре- 

гігв, раіеі'асеге, йеіедеге, іпсШеге, ассійеге, сопщиі, а&щиі, 

айірізсі, арі&сі, регтпіге ай—, ітреітаге, оЫіпеге. Іпѵепіге эти¬ 

мологически зв. «найти на что-ниб.», т. е. найти что-ниб., изо¬ 

брѣсти, открыть, Ъ) пріобрѣсть, получить,—впрочемъ гов, толь¬ 

ко объ опредѣленномъ родѣ понятій, нацр. ношей, соотноси, 

Іаіиіет, ргаесопет, Іаисіаіогет и нодд. Во всякомъ случаѣ, 

въ тѵеніге всегда есть тотъ существенный оттѣнокъ, что 

остается нерѣшеннымъ, сознательно ли чего-ниб. искали, или 

найдено что-ниб. только случайно; напротивъ, герегігс зн. 

съумѣть найти, доискаться,—всегда съ выставленіемъ на видь 

поисковъ за предметомъ. Поэтому изобрѣтатель какой-ниб. ве¬ 

щи не гріі герегіі, но диірптиз іпѵепіі. Кансівсі=по счастію *) 

находитъ - таки, къ счастію получатъ" (удается комц-ниб. 

получить, найти) то, что хотя было, можетъ быть, и желатель¬ 

но, однакожъ досталось только по случаю, по благопріятному 

стеченію обстоятельствъ и т. п. ОЙ‘еш1еге= наткнуться, столк¬ 

нуться неожиданно либо только для себя, либо и для того, съ 

кѣмъ столкнулись; ііергсііеівіеге, накрытъ, захватитъ, пой¬ 

мать что-ниб. (лицо или вещь), что укрывалось охъ поисковъ, 

либо казалось укрывающимся, скрылось; іпейіеге іи—попасть 

прямо въ худое мѣсто, въ худое, опасное положеніе совершен¬ 

но для себя неожиданно, 2) натолкнуться на что-ниб., встрѣ¬ 

тить что-ниб. неожиданно, или просто случайно, ненарочно,— 

безъ указанія на худую именно сторону дѣла; но прп шеібеге— 

*) Рѣдко о иепріягиосенкъ—кь нвсчастію найти, получить. 
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наступать (наставать) часто имя состоянія, именно, настро¬ 

енія, расположеніи духа, къ которому вто-ппб. пришелъ, въ 
которое впалъ, бываетъ подлежащимъ, и тогда имя лица бы¬ 

ваетъ въ дат. пад., и чаще говорили, напр., шсігШ Г.еггог 
ехегсібиі, чѣмъ схсгсіш іпскііі; іп Іеггогеіп; но можно сказать 
только інеігіеге, напр. іп іпеігіш, но не наоборотъ. Чѣмъ іисіііеге 
отличается отъ ассіііеге, см. § 326. Въ значеніи «открывать» 

синонимами къ іпѵоліге и герегіге будутъ: 1) арепге аіідшгі, 
снять, отнять завѣсу, покрывало, которое до сизъ поръ не да¬ 

вало видѣть чего-виб., открыть, выставить на видъ, на глаза, 

снять секретъ; 2) раіеіасеге аіідшеі, удалить всякія трудно¬ 

сти, препятствія, которыя не давали видѣть или узнать вещь 
въ настоящемъ видѣ, характерѣ; 3) (іеіецеге, а) снять кроплю, 

напр. аеііея, І>) раскрытъ, т. е. спять покрывало, подъ кото¬ 

рымъ что-ниб. было скрыто, слѣд.=открывать, еппыать се¬ 

кретъ,—впрочемъ не встрѣчается у Цезаря и Цицерона, но не 
рѣдко остр, у Ливія. Соньедш и азведш оба зн. 1) настигать 

того, кто убѣжалъ-бьтло, забѣжалъ-было впередъ, 2) дости¬ 

гать чего-ннб. желаемаго: при авведш предполагается дѣятель¬ 

ная, усиленная работа, но при сопеедш имѣется въ впду во¬ 

обще удача поисковъ. Асіірівсі, вмѣсто котораго рѣдко гов. 

арізсі, сродное съ акторе», зн. получать во власть, въ собствен¬ 

ность что-пиб. такое, о чемъ усиленно старались, слѣд. близко 

къ авведиі. Но изъ трехъ послѣднихъ и всего чаще замѣняю¬ 

щихъ другъ-друга глаголовъ одно только сонзедш, подобна 

простому зедпі, выражаетъ повятіе слѣдовать, выходить изъ 
чего-виб., наступать за чѣмъ-пиб., то съ ассив., то съ ех. 

Іілреігаге, достигать чего-нпб., получать что-ниб. посредствомъ 
просьбъ, убѣжденій-, оМіпеге 1) стараться овладѣть какоі.- 
ниб. вещью, настаивая, на чемъ-ниб., но потомъ и 2) овлгяЬ- 

вать вещью, удерживать ее за собою, не выпустить изъ ред, 

достать ее, Регѵеиіге а<і—, іп—, собетв. нрибыть благополуч¬ 

но въ какое-ниб. мѣсто, а потомъ достигнуть, достать, но 
при достиженіи цѣли предполагаются различные фажсы, ста¬ 

діи какого-пиб. дѣла. ІПе, дно шоііо егішеп сошшепіісшш 
сопіігшагеі, поп іпѵттЬиІ: ецо гев іаш Іеѵов (ріа гаііопе іп- 



іігіг.етті, герегіге поп роззшп. Сіе. Атпег. 15. Ш тейісі сішз- 
ва тогЪі іпѵепіа сигаііопет езяе іпѵепіат риіапі, зіе поз саиз- 

за аер;гііийіпіз герегіа тейепйі Іасиііаіет герегіетив. Ій. Тпзс. 

3, 10. ТЯапсшЛ аІЦисш пйокит. 10. Гіи. 1, 5. Зогіе пойад 
езі ргоѵіпсіат Нізрапіат сііегіогет. №ер. Саі. 2. Шсіт езі 
шогЬит АШсиз. Ы. АН. 21. Отпез ітрагаіоз ітргшіепіемріе 
оЦепйіІ. Ій. Арез. 2. МеіиеЪаі, пе Іогіе (Іергекетт а сиЫо- 

йіЬив геігаЬегеіиг, иі ігітаіира. Ьіѵ. 2,12. Іпскіеге іп і'оѵеат. 

Сіе. Іпскіеге іп тепііопет, тетогіат аіісиіиз геі, іп вегто- 

пет, іп Ьаес, Ша... іе троги. Ли^игит іп НЬгоз іпсШі. Сіе. 
Ьер. 2, 15. ЕцшЬАиз Еоташз ірвит фіійет АпііосЬпш г<‘- 

^ет аззесиіт поп езі, вей рагіет аадаіпів. Ьіѵ. 36, 19. N60 

фнсдиат зееріі аіііпеі, грикі авведиі нециеав. Сіе. ОЙ. 1, 31. 

N011 те Ьос йісеге рнйеЪіі, поз еа, ^иае сопжий зитиз, Іііз 
бішіііё еі агІіЪиз асіеріоз еззе. Ісі. АгсЬ. 11. С^иогі йісіша 
(І)іопіз) тацпа іпѵійіа сопзесаіа езі. Nер. Біоп. 6. Ех эшпта 
іпоріа герепіе ѵііііаз апиопае етжиіа езі. Сіе. Мапіі.; 15. 

ІтреігаЫз а Саезаге, иі ііЬі аЬеззе Исеаі. Ій. Аіі. 9, 2. Ейісе, 
иі кегейііаіет Сарііо оЫіпеаІ. Ы. Біѵ. 13, 29. Регѵепіге ай 
зепесіиіет. Ѵігіиз сопіипсіа еит атіеіііа ай еа, еріие зитта 
зииі, регѵепіге роіезі. Сіе. Ьаеі. 22. Регѵепіге іп аткіііат 
аіісіуиз. 

429. Коесге, оЪевзе, оЬ(ісеге, поха, похіа, пахт, песет, тпо- 

сет, 80П8, шет, йаптит, (Ыгтепііт, іасіига, іпсоттАит, 

йщепАіюп. «Вредитъ», въ смыслѣ: портитъ, дѣлать изъянъ, 

ущербъ, іш-лат. будетъ посеве; но въ смыслѣ: становиться на 
дорогѣ, быта препятствіемъ, мѣшать въ стремленіи къ какой- 

пиб, выгодѣ либо въ устраненіи какого-ниб. убытка, будетъ 
оЬезве, рѣже оМісеге, Аппа зипі аііа ас! іе^ешіиш, аііа ай 
посешіит. Сіе. Саесіп. 21. N011 Іісеі зні соттойі сацзза по- 

сеге аііегі. Ій. ОЙ'. 3, 6. Гпіі іп Сгаззо ршіог, {]иі іатеп поп 
тойо поп оЪежі е,]ик огаііопі, зей еііат ргоАетІ. Ій. Ог. 1, 

26. ШЬіІііаіе ас та^пііийіпе еогшп, тео ерп потіпі оЬ/ісіті. 

те сопзоЫюг. Ьіѵ. РгаеІ. «Вредъ», ущербъ въ смыслѣ юри¬ 

дическомъ, нанесенное или понесенное нарушеніе правъ, обида, 

оскорбленіе, н поэтому 2) випа, и если она наказывается. Ь) 
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штрафъ, наказаніе по-лат. будетъ неупотребительное у Цице¬ 
рона пока; похіа, т. е. еаизза поііа, наз. поступокъ, достой¬ 

ный наказанія, отъ нохіиз, не встрѣчающееся у Цицерона, 

вредный, въ физическомъ и нравственномъ смыслѣ, Ъ) винов¬ 

ный въ нанесеніи вреда. Весьма часТо, даже и у Цицерона, 

встрѣчаются; 1) иосенк — вредный въ физическомъ, нравствен¬ 

номъ и юридическомъ смыслѣ, и отсюда часто = преступный, 

беззаконный; 2/ воне, такой, виновность котораго ешь всякаго 
сомнѣнія и дѣло рѣшенное Поэтому ішюсепз чистъ, свободенъ 
отъ вины, інзош тотъ, на котораго не падаетъ ни малѣйшее 
подозрѣніе въ виновности. СаІП йнрріісіа еогига, дні іи і'игіо 
аиі ін Іаігосіиіо аиі аііциа пот зіиі сошргеііензі, ^таѣіога гНз 
іішногЫіѣиз еззе агМігапіиг. Саез. В. О. 6, 16. ВГе диіз, пізі 
циі похит шегиіззеі, ін союребіЬиз аиі іп негѵо іеиегеіцг. 

Ілѵ. 8, 28. 6і дна сіасіез іпеісііззеі, бевегіогі ша§І8, диат 
ііезегіо похіае Гоге. .Тлѵ. 10, 19. Ма^ізігаіиз похітп сіѵет 
шиісіа ѵіисиііе ѵегЬегіЬцв соёгсеіо. Сіе. Ьещ 3, 3 по XII іаЬЬ. 

Ішюсепз, ві ассизаіиз віі, аЬзоІѵі роіезі: поста, пізі ассиваіиз 
іиегіе, сонйетпагі поп роіезі. Сіе. Ате г. 20. ЕзЬ ѵігі та§ні 
іп еѵегіешііз игЬіЬик риніге вопіез '), шиііііисішет сопзегѵаге. 

Ы. Ой. 1, 24. Іисоштойит, антитеза къ сошшосішп, наз. все, 

что мѣшаетъ положенію, отношеніямъ, хлопотамъ, видамъ, дѣ¬ 

ламъ чьимъ-ниб., что невыгодно, не помогаетъ, или и прямо 
вредно, слѣд. убытокъ, невыгода; иашышШ сродно съ оътАщ, 

какъ всаішшш отъ зеаЬеге, у Цезаря употребленное только 
однажды, антит. къ Іисгит, собств. издержка, расходъ, день¬ 

гами или другимъ имуществомъ, отъ неудачи какого-ниб. пред¬ 

пріятія, либо ври какомъ ивб. нечаянномъ случаѣ, отсюда по¬ 

теря, убытокъ, и йаюшш Гасеге=понести убытокъ. Сюда 

всего ближе подходитъ ]не(шн, собств. трата, пожертвованіе, 

а) всякое, Ь) той или другой собственностью, потеря, убы¬ 

токъ, и іасіцгаш Гасеге геі = понести потерю, убытокъ въ чемъ- 

ниб., слѣд. съ (>еші. оЬщсС, котораго при тсоішпойиш и сіеігц 

іпепіиш совсѣмъ не встрѣчается, а при сіашниш встрѣчается 

*) Сл. полнѣе мѣсто Сіе. Шѵ, 4, 13, 
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ош, только очень рѣдко. Беігіюепішп, отъ йеіегете, ущербъ, 
который что-ниб. терпитъ въ своей величинѣ, вредъ, потеря, 
убытокъ. Чтобы йатотштп означало потерю по собственной чьей- 

ниб. пинѣ, а йеігтепіши потерю отъ причинъ постороннихъ, 
какъ думаетъ Дёдерл., ч. Л'', с. 251, — этого доказать нельзя-, 

можно сказать, что при тсонѵтойшп и йеігітенішп имѣется 
въ виду главнымъ образомъ лицо, терпящее убытокъ (непріят¬ 

ность, неудача, вредъ для кого-ниб.), а при йапяшп и іасѣига, 

напротивъ, то, что теряемся у лица, терпящаго убытокъ (тра¬ 

та, уменьшеніе, убыль въ чемъ-нпб.). БіарепйІшп см. § В06. 

Іпсоттоёа іп ѵііа заріепіез соншіоЛопші сотрешаілопе Іені- 
ипС Сіе. N. Б. 1, 9. ЕхегеНтг, Саезаг йнагиш соѣогйит 
сѣтію гейисй. Саек. В. Ѳ. 6, 44. РгочійеЪаіпг, ні роііиз іп 
посеийо аіщиісі оіпіііегеіиг, еріат сит аііеріо тііііит Аеігі- 
тепѣ поеегеідіг. ІЬій. 34. С^иаегіѣ, ні іп тагі іасіига Іасіепйа 
8ІЬ, еците ргейозі роііиз іасіигат (аеіаС ап вегѵиіі хШв. Сіе. 

ОЕ. 3, 23. 

430. ЛтШеге, сІітШеге. отШеге, репіеге, разит дате, 

регѵеНеге, регіге, тіегіге, ехскіеге, йе(1шге. Къ регсіеге въ 
значеніи аразругиатъ, сокрушатъ до основанія, губитъ въ 
конецъ, совсѣмъ» синонимами будутъ ре&зшп сіаге (часто встр. 
у компковъ и Саллюстіи, но у другихъ писателей золотаго вѣ¬ 

ка не встр.) п регѵеіѣеге: предметъ, стоявшій прямо, крѣпкій, 

опрокидывать и так. обр. портить, разрушать. Раквіѵит къ 
регсіеге будетъ регіге либо іпіегіге (исчезать, пропадать), а къ 
резвшп йаге реявши іге. Сюда относятся еще: ехскіеге, выпа¬ 

дать, пропадать, исчезать съ того мѣста, гдѣ что-ниб. сидѣ¬ 

ло крѣпко или, по-видимому, сидѣло крѣпко,—особ, о мысляхъ, 
воспоминаніяхъ; 2) сМіиеге. взятое отъ стока воды внизъ либо 
черезъ край сосуда, стекать, уходить, теряться, пропадать 
постепенно, мало-по-налу. «Терять какую-нпб. вещь» чаще пере¬ 

водится не геі ,іасііігамі іасеге, а 1) ашійеге, упускать, вы¬ 

пускать изъ рукъ, лишаться; 2) регйеге, упускать, не достиг¬ 

ши цѣли ши пользы, которой можно было при этомъ достиг¬ 

нутъ, терять по-пушу. Дѣло въ томъ, что ашііѣеге выражаетъ 
понятіе «терять» безъ особеннаго какого-ниб. признака, п ири- 
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чина потери, нерадѣніе, неечаетіе, хотя и могутъ при этомъ 
подразумеваться, во не всегда разумѣются. Точно такъ же н рег- 

йеге очень часто зв. терять в по своей винѣ» либо такъ, что 
предметъ при этомъ совершенно погибаетъ; однако такъ же 
не всегда говорится именно въ гакомъ смыслѣ. Если бы эти 
добавочные оттѣнки были существенными, то не употреблялись 

бы оба глагола объ одинаковыхъ случаяхъ. Въ виду ашііісте 
замѣтимъ и іСІішіКеге, покидать, оставлять, сбывать, отпускать, 

выпускать, такъ какъ, дѣло считается конченнымъ, предметъ 
ненужнымъ либо безполезнымъ; но ошіііеге оставить что-ниб. 

нетронутымъ, неиспытаннымъ, не взятымъ во вниманіе, не ска¬ 

зать о томъ т слова, такъ какъ предполагается, что безъ 

предмета можно обойтись или можно не принимать его въ 

расчетъ; слѣд. три йішіШі либо огаііШ, дѣлаетъ это добро¬ 

вольно и нарочно; сл. еще § 349. Апіісок, раігіат, ко іркок 

ренііпз рсгШегші. Сіе. Гіи. 1,15. Наес век гаарііаз сіѵііаіек 

резтт сІссШ. 8а11. .Іи§. 38. Апітасіѵегіеіэаі, нікі ісі Іесіккеі, 

Мит ехегсііит регііигиіп екке. Кер. Ерат. 7. ТаЪиІае рііЫі- 

сае Іисепко ІаЬиІагіо іпіегіегті. Сіе. Агсіі. 4. О гаігаш ше- 

тогіат, Ротроиі, іиат: шМ ікіа ехсміегапі. 1(1. Ье§. 2, 18. 

Рег косогйіаш ѵігек, Іетрив, інреипті (Іе{іихеге. 8а11. 1. 

ОшніЬик ігисііішк атівт йоші піЫІ егаі, цио і'атет іоіега- 

геиі. Саек. В. 6. 1, 28; здѣсь, если сличить съ этимъ сар. 5 

в если-бы старое объясненіе глагола регйеге было вѣрно, то 

было-бы поставлено не ашіМеге, а регскте. ОІсит еі оре- 

гага регйеге, т. е. безъ толку, безполезно. О*. Махішик і’іііит 

сопкиіагет ѵігию атшЬ\ М. Саіо китто тцеміо китта ѵіг- 

Іиіе ргаеіогеш Шіит регйіШ (не видавши отъ него того, чего 

желаютъ отъ дѣтей, нанр. пережить и похоронить родителей). 

Сіе. І)іѵ. 4, 6. ') 

431. По&Ш, іпгтіеиь, аіѵепагіт, айѵегвт, ІіовііШ, Ьоаііст, 

іп/етиа, іп}е8Іш, сопігагіив, орро&ііт. Врагъ отечества, т. е. 

кто поднимаетъ оружіе противъ пашей земли, по лат. будетъ 

ѣовіік; но кто питаетъ непріязненныя чувства къ кому-ниб., 

*) Но „потерей, голову* будетъ шете еарі. 
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•готъ іпіітсив; первый -оХЁрло;, послѣдній іу&рб;. Нлаійізназ. 
то, чтб выходитъ отъ Ьо8ІІ8, принадлежитъ ему, въ духѣ его; 

коБѣісия, чтб составляетъ собственность непріятеля, напр., ацет; 

іпітісив, въ смыслѣ прилагательнаго, непріязненно-настроен¬ 

ный (враждебный); Мепвиз, раздраженный (противъ—), силь¬ 

нѣе, чѣмъ іпітісий; іпІевГив, враждебно угрожающій, враждеб¬ 

но нападающій, о лицахъ и вещахъ, которыя въ болѣе или ме¬ 

нѣе опредѣленной степени начали, либо удержали открытыя 
враждебныя отношенія. Лііѵегзик, раіѣісіріит отъ абѵеіѣеге, 1) 

находящійся на передней сторонѣ предмета, 2) обращенный 
переднею стороною, и так. обр. Ъ) обращенный насупротивъ, 

стоящій напротивъ, противоположный, слѣдов. первонач. по¬ 

нятіе физическое, потомъ черезъ обороты въ родѣ йшпеп ай- 

ѵегзшп, ѵепіі айѵегві, гев айѵегзае, і'огішіа айѵегзанепріяз¬ 

ненный, противящійся, враждебный въ смыслѣ синонима къ 

іпіепБіів, шіевіав и проч. Отсюда айѵетагіпз противникъ, про¬ 

тивная сторона, соперникъ на судѣ, въ сраженіи или вообще 

въ распрѣ, либо въ другомъ какомъ-ниб. отношеніи. СопГгагіив, 

отъ сотііха, 1) то, чтб находится либо помѣщено насупротивъ 

чего-ниб. другаго, либо 2) такое, что по своей природѣ и по 

своимъ качествамъ противоположно чему-ниб. другому, .какъ 

напр. прекрасное безобразному, жизнь смерти; напротивъ, ор- 

розіѣиз 1) чтб занят мѣсто насупротивъ чего-ниб. другаго, 

2) чтб противополагается другому, выставляется противъ дру¬ 

гаго, будетъ-ли оно тому контрастомъ или нѣтъ, слѣд. напр 

прекрасное безобразному, но также и напр. прекрасное добро¬ 

му, которыя никогда не могутъ быть сопігага, но конечно, мо¬ 

гутъ идти за іііѵегза. Во всякомъ случаѣ, сопігагін» и оррозі- 

Гив бываютъ эпитетами только вещей, либо и лицъ, только раз¬ 

сматриваемыхъ въ смыслѣ вещей, но напр. «Ахиллъ былъ конт¬ 

растъ Терснту» надобно было-бы перевесть посредствомъ бів- 

зіішіів, <1ізраг. Ещзіпобі Іюшінез ін ргоѵіпсіагп шіійюиз, и!, 

еііатзі аі) Ьтіе сЫ'егкЬшГ, гашен ірзогпш абѵепіиз іи игЬез 

зосіогиш нон тиііиш аЬ Нозіііі ехрищіаГіопе (Меган!. Сіе. 

М.шіі. 5. ЛІсіЫабез иоп абѵегвия раігіат, зесі абѵегзи® іпі- 

тіеоз 81Ю8 ЬеІІит ^евзіГ, срю<1 тЗет козіез еззепі сіѵіШі. Кер. 



Аіс. 4. Соіоііів Рапваиіая сошіііа еши раігіае, 4іш віЬі іпі- 
тіт саріеЬаі. И. Раик. 3. Тагцшаіив геіго іп аушеи зно¬ 

йна іп/епзо еевзй козіі Ыѵ. 2, 20. АбѣегЬаІ тіеіііціі козкт 
іп/езігт, аііхНіі врет ап Пат еззе. 8аІІ. іпіг. 19. УіШ ѵіія іп- 

/езіа (грозящая опасностью убійцамъ отца) заере іегго еі іші- 

<ІН5 арреШа езі. Сіе. Ашег. 11. Іп/ёзіа ргоѵтсіа Сгаіііа, ги/1 

ііег, ѵіа. Коніапо іп Іюзіісо шогапсіі санзза егаі., нѣ Ьозіет а(і 
сегіатеп еіісегѳі. Ьіѵ. 18, 24. АсТѵегзит ресіиз. Асіѵегва гиі- 
пега. 8ер1еіп ргаеіогез, осіо ігіЬипі рІеЪлз іШив аЛѵегвагіі егапі. 
Сіе. МП. 25. Тііешізіосіез ай герлзгп зегѵиш шівіі, иі сі пип- 

сіагеі 8ПІ8 ѵегЬіз аіѵеітгт ещк іп ііща веке. Кер. Тііеш, 4. 

АЬ ео Йптіпе рагі ассІіѵіШе соіііз пазсеЬаіиг, айѵег&т Ішіе 
еі сопігагіиз, раззиз сігсйег сіиеепіоз. Саез. В. Сг. 2,18. Шит 
репиз езі аЛѵегзит іп(езІитцт ііоЬіз. Сіе. МП. 2. Ѵіііа 
еіші ѵігіиіиш сопігагіа. И. Гт. 4, 24. Вина оррозііа зоіі. 
Сіе. Віѵ. 2, 6. 

482. Тиегі, (Іе/епаеге. Іиіагі, зегѵаге, сопзегѵаге, ргоридт- 

ге, ргокдеге, ттіісаге. тѵеге, Шиз, зесигиз. Тиегі присталь¬ 

но смотрѣть на что-ниб., наблюдать за чѣмъ, получаетъ значе¬ 

ніе 2) охранять, защищать,-^ограждать противъ возмооюной либо 

уже грозящей опасности; (Мешіеге—защищать противъ опас¬ 

ности, уже наступившей, при нападеніи депріятеля и т. п., и 
еще передъ судомъ; іпѴлп—обезопасить внѣшними средства¬ 

ми, окружить защитой. Вегѵаге, напр. зегѵаге сіе соеіо— 

производить наблюденія надъ небомъ, прежде всего зн. < на¬ 

блюдать, обращать вниманіе», и поэтому 2) беречь, охранять, 

спасать, т. е. дѣлать такъ, чтобы предметъ въ опасныхъ случа¬ 

яхъ и т. п. оставался невреОимымъ, пли—если это было не¬ 

возможно—при поврежденій не погибъ совершенно 'Сошег- 

ѵаге тоже, самое, только употребляется особ, въ значеніи: «со¬ 

хранять въ живыхъ и пе убивать, не давать погибнуть». Рго- 

ри^паге п ргоіе^еге, первое=стоя передъ кѣмъ-ниб. сражать- 

Сдѣд. цщ іиеіиг, охраняетъ передъ опасностями; уиі «ІеГепйіІ, защища¬ 

етъ въ опасностяхъ; циі вегѵаі, забоішея о томъ, чтобы защищенный' вышелъ 
счастливо ѵзг опасности. 
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ея за него и так. обр. защищать его, послѣднее==стот пе¬ 

редъ кѣыъ-ниб. и прикрывать его своимъ щитомъ, суть мета¬ 

форическія выраженія вы. йеі'епйвге. Ѵішіісаге,—слово, при¬ 

надлежащее языку судебному, въ этой сферѣ и въ другихъ 
часто получаетъ значеніе: защищать что-ниб. противъ подня¬ 

тыхъ обвиненій, нападковъ или претензій. «Защищаться» ко 
лат. не іиегі, не Йеіепсіеге; но «защищаться передъ судомъ» 

спеціальное выраженіе есть саизвапі йісеге. Іиетіпі сазіга еі 
Лфпйііе (ШщеіПег. Саев. В. С. 3, 94, гдѣ іиетіпі требуетъ 
бдительности въ караулѣ, йеіепйііе храброй защиты, въ слу¬ 

чаѣ нападенія. Ѵоізсі ѵаііо не іиіаТмпЫг. Ілѵ. 3, 22. Ѵоіи- 

теп ерініоіагит іиагит зиЬ 5І«по ЪаЪео вегѵщие сШщеиііззі- 
те. Сіе. Аіі. 9, 10. ІІгЬет еі сіѵез іпіе§го8 іпсоіитездпе 
зегѵаѵі. ІЙ. Саі. 3, 9. Саезаг незе іп ййет еоз гесеріишт еі 
сотегѵаіигит Йіхіі. Саез. В. 6. 2, 15. Вевііае рго рагіи зио 
ргоридпапі. Сіе. Тизс. 5, 37. Аігісаііив іи асіе АШешнп вси- 
іо ргоіехіі. ІЪііІ. 4, 22. Баріепііа поз а ПЬійіпит ітреіи еі 
а ѣогшйіпит іеггоге ѵіпЛісаІ. Н. Гіи. 1, 11. Сашат (Ней 
І8, сиі ргаеіег саіатііаіет иііаі геіщиегипі. Ій. Атег. 5. Ти- 

іиз называется такой, кто въ самомъ дѣлѣ защищенъ противъ 
опасности, безопасный; зесигиз такой, кто только считаетъ себя 
защищеннымъ отъ опасности (беззаботный, безпечный, зе сига 
т. е. 8Іпе сига). Тевіийо іиіа наіигае тинеге. Рѣаегіг. 2, 6, 

16. Новіез зесигі еі воіиіі егапі. Ілѵ. 21, 39. 

«Обезпечитъ залогомъ либо -ручательствомъ> въ юридиче¬ 

скомъ смыслѣ, а потомъ и о другихъ отношеніяхъ=ойгл(шшмь, 

обезпечить противъ того или другаго возможнаго вреда, ущер¬ 

ба но лат. гов. саѵеге, объ управленіи котораго съ необходимы¬ 

ми примѣрами говорится въ грамматикахъ. 

433. Регедппив, аііѵепа, асіѵепіісіт, ехіег, ехіетиз, ехіт- 

пеиз, аігепиз, аііепіуепа. Кто въ римскихъ владѣніяхъ жилъ 
временно либо даже и долю прожилъ осѣдло, и хотя былъ 
свободнымъ, но не имѣлъ римскаго права гражданства и правъ, 
почестей п обязанностей, входившихъ въ то право, и даже не 
имѣлъ права пріобрѣтать римское недвижимое имѣніе и встѵ- 
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пять ей, законный бракъ съ римскою гражданкою, тотъ назы¬ 

вался регецгіпш ’), иностранный поселенецъ; если онъ былъ 
пришелецъ изъ чужихъ краевъ, то въ этомъ отношеніи назы¬ 

вался жіѵепа, пришелецъ, пріѣзжій. Регецгіпш» бываетъ и име¬ 

немъ прилагательнымъ, ставится при именахъ и вещей; вмѣсто 
а/Іѵена для той и другой цѣли служитъ асіѵеиіісіив. Въ боль¬ 

шинствѣ случаевъ бываютъ только въ качествѣ прилагатель¬ 

ных'/. 1) ехіег или ехѣегив, иностранный, т. е. целя, иаѣіо, 

еіѵйа®, находящіяся внѣ ішрегішп Ко/папшп, въ отличіе оп 
ішрегіию Кошапшп, еіѵек, зосіі, ргоѵіпсіае; 2) ехіегмия, въ 
отличіе отъ ініепшв, или и отъ гіошевѣісав, а) что получается 
предметомъ, достается ему, входитъ въ его сферу извнѣ, Ь) кто 
или чтб принадлежитъ чужимъ краямъ, заграничный, иностран¬ 

ный, чужой; о) ехіптеиь, слово рѣдко употребляемое, у Цице¬ 

рона замѣняемое словомъ ехЪепшв, и встрѣчающееся у него, 

можетъ быть, только однажды, въ золотомъ вѣкѣ = относя¬ 

щійся къ внѣшности, а не къ сущности, посторонній, но позд¬ 

нѣе— ехіегпш: 4] аііепнв, чужой, чуждый, 1) = принадлежа¬ 

щій другому, а не мнѣ либо тебѣ либо кому-ниб. третьему, 

уномяиаемому въ рѣчи, — въ отличіе отъ іпенв, ѣшш, вине, 
мовіег еіс., 2) принадлежащій другому, а не тѣмъ, которые 
одной сферы со мной, съ тобой..., слѣд принадлежащій не 

моему-., дому, племени, народу, не моимъ... согражданамъ. 

3) неимѣющій ничего общаго, никакой связи съ предметомъ, 

упоминаемымъ въ рѣчи, Ь) различный съ нимъ по настроенію. *) 

Но аііешщена бываетъ всего чаще именемъ еуществит., и гое. 

въ отл. отъ іікіщепа,—родившійся въ чужой землѣ, и либо еще 
тамъ находящійся, либо пришедшій или привезенный, прине¬ 

сенный въ данную землю оттуда. Поэтому рсгецпішк и асіѵена 
термины политическіе, но аііеиив относится къ области юри¬ 

дической, аііеищепа къ физической, ехіганеив, когда оно не = 

*) Отъ реге§ге на вопросы откуда? и ійіьК 
Примѣры иь послѣднее сы. въ грамм. 
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•ехѣспшя., въ логической. Еііат регедгті ') геда Влипал Іпеге 
<3іе. Впіі. 7. Евѣ е Согіпйю Ьіс айѵепа апив раиретедДа. Тет. 
Иеаиі. 1. 1, 44. І^шй М. Саіопі ргаеіег Ііапс йосігішт Ігата- 
тагіпат аЦие айѵепЪісіат йеіийѴ Сіе. Ог. 3, 33. І)иШѵ 
ЪШя поп ггтйо ѵевігік с'тЬия, вей оііат ехіегів пабомѴтз и 
"епСЪик ояѣепйегк ѵоя сіѵі рагееге, циат Іювіі сейеге та- 

іиівве? Сіе. І 'опі. 11, Отпев тогЫе» віе ЬаЬепіеэйегпт сот- 
тоййаіен а <Иів ве ІіиЪеге. Ы, ІЯ. 1). 3, 36. 1>і дат поп рго- 
еиі аЪ ехіегпо ѣовѣе аЦие Іопрлцип, кей Ійс ргаевепіея тао 
питіпе зиа Істріа аЦие игЪів ѣесіа йеіепйипі. Ы. Саі. 2, 13. 

Кеітэ ірвій еі рагІіЬив саиввае, поп ѵегЪів пецпе ехігатів 
огпатепііз апітив аийіѣогіз ѣенепйиз ені. Сіе. Іиѵепі. I, 22. 
ІМШсіііб еві сига гегтп пііепаггт. Ій. ОЙ'. 1, 9. Сіѵев роіі- 
огеа чиага регедгті, ргорн^иі циагп аііепі, Ій. Ъаеі. 5. Іп- 

ѵійіат ѵегеЬаіиг, ві ірве аШпідтѣ витті ітрегіі ройгеШг. 
Иер. Еитп. 7. 

434. Агсеге, соёгсеге, стрезсеге, сопііпеге, ргоЫЪеге, елкг- 

Ьеге, іпкіЪеге, ітресііге. іпісгсеЛеге, сЫіаге, оЪзШеге, гезізкге. 
Агсеге. сродное съ іоническимъ ьзуаѵ—гЬуау, дѣлать такъ, 

чтобы какой-ниб. предметъ не, выступалъ изъ границъ, точно 
обозначенныхъ, и так. обр. 1) — запирать, крѣпко держать 
гдѣ-ппб., т е. не давать выдтп изъ какой-ппб. области, 2)= 

удерживать (аЬ аііерю а те, аііфіо Іосоі. т. е пе давать каио- 

му-ниб. предмету перейти въ сферу кито-ниб. другим предмета 
либо въ сферу какой-виб. дѣятельности. Соёгсеге, въ силу пред¬ 

лога сои, имѣетъ только первое значеніе глагол,ч агсеге, но 
съ болѣе сильнымъ выраженіемъ ограниченія,=здагереш и ого¬ 

родить наглухо и со всѣхъ сторонъ, и 2 метафор,=удержи¬ 

вать что-нпб. въ должныхъ границахъ, обуздывать наказані¬ 

емъ, силой, понужденіемъ, чтобы то не могло дѣйствовать по 
произволу, колобродить зря. Сличи очень похожее въ обоихъ 
отношеніяхъ сопііпеге (§ 289), прп которомъ родъ средства без¬ 

различенъ, а главное дѣло цѣль—обузданіе свободныхъ, само¬ 

вольныхъ дѣйствій извѣстнаго предмета. Въ такомъ же родѣ 

11 Разумѣете, на перецъ получивши криво гражданства. 

31* 
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соЬЛіегочертитъ границы, въ которыхъ что-ниб. должно 
держаться '). Сошрезсеге у Цицерона, Цезаря, Саллюстія нв>. 

встрѣчается и замѣняется у нихъ словомъ соёгсеге. Къ агсеге' 

во 2-мъ значеніи всего ближе подходитъ ргоЫЬеге, собств. дер* 

жать ва мѣстѣ данный предметъ, стоя передъ нимъ, задержи¬ 

вать спереди, и так. обр. останавливать, не пускать, \)—не 
давтіъ ему дойти до другаго извѣстнаго предмета, Ь) не да¬ 

вать имѣть съ тѣмъ никакого дѣла, стремиться къ нему в 
т. п., во йотомъ и 2) = не давать другому какону-ниб- предмету 
доходить до того даннаго предмета, затрогивать его и т. п.,— 

въ обоихъ случаяхъ не только, какъ агсеге, съ аЬ аіщио, а ге, 

аіідиа ге, аіщио Іосо, но еще съ не. срюштив, весьма часто 

съ іііПііШѵиз, а при случаѣ еще съ сщіп. Только надобно за¬ 

мѣтить, что не давать себѣ въ смыслѣ удерживаться, воздер¬ 

живаться, не говорится $е ргоЫЬеге, но ве еонііііеге, зе со- 

ЬіЬеге, напр. аЬ аззепзи. «Задерживать, тормозить, мѣшомЩ 

т. е, удерживать предметъ на одномъ мѣстѣ, чтобы онъ не 

могъ дѣйствовать, развернуться, по лат. будетъ ігаресііге, 

і[іі:еііхѵ7 и, конечно, отъ одного корня съ ~ісгі} собств. опу¬ 

тать ногу сѣтью, петлей, сочиняется такъ, какъ ргоЫЬеге, но 

рѣже съ іпйпіііѵт. ІнЫЬеге зн, заставлять что-ниб. остано¬ 

виться на ходу, на бѣгу, и поэтому въ прозѣ золотаго вѣка 

и сочиняется только съ аІщиМ, но не сочиняется съ аЬ или 

не сіс. ОЬзізіеге аіісні зн. становиться на пути противъ ко- 

го-ниб., при чемъ не указывается на успѣшность сопротивленія, 

но гезізіеге зн. становиться напротивъ кого-ниб. съ устьхомг 

въ сопротивленіи, противиться успѣшно; оЬзіаге стоять напро¬ 

тивъ, на дорогѣ, бить помѣхой аіісиі, не, (]иотіпп5, но не съ 
іиіш. Іпіегсесіеге, насколько оно относится сюда, есть тер¬ 

минъ только политическій и выражаетъ, что какой-пиб, ігіЪи- 

пик рІсЪів либо какой-ниб. другой ша§І8Ігаіи8, имѣющій на то 

право, противится утвержденію какого-ниб. рѣшенія сената, 

*) Слѣд. чш соёгсеі, вапр. іетегішет, заставляетъ ее смириться; цііі соп- 

ііпеі, ве даетъ ей выхолить изъ гранивъ, безобразничать; циі еоЬіЬеІ, указы¬ 

ваетъ черту, степень, которой она не должна ирестуиать. 



либо какому-нпб. оффиціальному дѣйствію другаго та^Ытаіиз, 
пожалуй=протестовать, заявлять несогласіе, либо безъ допол¬ 

ненія, либо съ аіісиі геі, либо съ ие. Ишпіпа агсетт, <М- 

ёігаив, аѵеііітив. Сіе. N. Б. 2, 60. Ти, Зирііег, СаШіпатп а 
Ішв агіа ееіегшцие іетріів, а ѣесѣік игЫв ас шоемЪиз, а тііа 
іогЬіпіксцзе сіѵішп опшіит агсеЪк, И. Саі. 1, 13. Агсеге іі- 
піЬиа, но еще и ааегіа, ргоцпжи аіщиетп. Мипгіик атріехи 
вио опшіа соёгсеі еі сопііті. И. N. Б. 2,22.1)осетиг аисіо- 

гіѣаѣе пиіицие Іерит йотііаз ѣаЪеге Шпйшеа, соегсеге отпез 
сирісіііаіев, повіга іиегі, аЪ аііепіз тепііз, осніоа ташзцие 
аѣвііпеге. И. Ог. 1, 43. Шіѵегза паіига оптев паіигаз со- 
ЫЪеі еі сопііпеі. Ій. N. Б. 2, 13. Апінгат тіисеге, ігасипсііат 
соМЪеге циі роіеві, ііипс зітіШтшн Бео іийіео. И. Маге. 3. 

Капав ге§ет реііеге а Лоѵе. циі йіввоіиіоз тогез ѵі сотрез- 
сегеі. РЬаесІг. 1, 2, 11. Саеваг виоз а ргоеііо сопііпеЬаі ае 

ваіів ІіаЪеЪаі Ьовіеш гаріпіз раЬиІаііопіЪизцие ргоІііЬеге, Саез. 

В, 6. 1, 15. АЬ Іюс репсиіо ргоІііМе гега риЫісага. Сіе. 

МапіІ. 7. МогЪо, сигів, геікцопе ітрейігц ітреЛіге ііег, зіи- 

Йіа; ітрейіге аііциет аЬ ореге, а ге §егепйа. Примѣры на 

ргоіііѣеге и ітрейіге съ пе, сцюіпіпш еѣс. во всѣхъ граммат. 

№ві виссезвог айѵепіи зио ітреіиш ѵісіогіз іпЫЬитеі, зиЬ- 

асіі СеШЬегі іогепі. Ііѵ. 39, 21. Саііііиае соивііііз ошпіЬив 

оссшті еі оЪзШі. Сіе. Саі. 3, 7. Боіогі і'огШег тЫеге. Ни 
Біѵ. 5, 17. Ниіс вепаіив совзиііо С. Соеііиз С. Ршка ІгіЪЪ. 

рі. іпіегсезвепті. ІЪісІ. 8, 8. 

435. Апутіш, агіщ сіепзиз, зрізвт, ешж, зоЫиз, тдш- 

ііае, і'аисвз. Аидивіия, отъ аіщог '), понятіе нейтральное, 

антитеза Іаіив, зн. тѣсный, особ, узкій, т. е. очень мало 

раздающійся въ ширину, и поэтому позволяющій движенію 

только немного распространяться, только съ трудомъ прони¬ 

кать внутрь или насквозь; агіив, правильнѣе, чѣмъ агсіиз "), 

въ отл. отъ Іаіив, употребл, 1) въ значеніи страдательномъ, ску• 

ченный, сжатый, плотный, плотно, скупо, въ-обръзъ оптѣ- 

*) Какъ аи^изіив, гоЬизІиэ, агЬиаІа... отъ аи§иг, гоЬиг, агЬог... 

а) Сл. Шмида, Ногаг, Ерш(. 1, 6, 29 и мѣста, приведенныя тамъ. 
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репный либо скроенный. 2) въ значеніи дѣйствительномъ, — 
тѣсно, крѣпко смыкающій или сдаеляюгцгй какой-внб. пред¬ 
метъ івеякій разъ подравумѣваемый по связи рѣчи), ограничи¬ 
вающій, стѣсняющій. Метафорич. аіщшѣіій, ложалуй=- ограни¬ 
ченный, небольшой, мелкій, скудный; агіив, употребляемое осо¬ 

бенно часто такъ, что въ основаніи его находится образъ ѵіп- 
сшині агіиш, ягШвшшш, пожалуй - дающій мало простора длж, 

дѣятельности, вліянія, тѣсный, стѣсняющій. Аіщизіізе, тѣсное, 

узкое пространство, тѣснина, узкій проходъ, ущелье, метафор.— 

ограничевное, стѣсненное положеніе, огр. условія, обстоятель-. 

ства, іаисеь, проходъ, входъ, или выходъ, п въ этомъ значенія 
метафорически не употребляется. Бепыіз плотный1) гов. о; 

предметахъ, сжатыхъ между собдю до тіпітит промежут•, 

ковъ ши до нераздѣльности или расположившихся съ тіпі¬ 

тит промежутковъ либо до нераздѣльности, и 2) о мѣстно¬ 

стяхъ, на которыхъ подходящіе предметы очень стѣснились. 

Йріззиз, плотный или густой, сплошной, непроглядный, не¬ 

проницаемый, гов. 1) о предметахъ, скученныхъ такъ тѣсно, 

такъ сжатыхъ, что они составляютъ массу, въ которой уже 
нельзя различить отдѣльныхъ составныхъ частей, либо 2) о* 

мѣстностяхъ, состояніяхъ, въ которыхъ бываетъ помянутое поло¬ 

женіе предметовъ. Метафор, зрізішз бываетъ въ смыслѣ сІШ’ісі- 
1іб, и даже і.чг(!іі8 Сгазкиз, толстый, гов. о томъ, что со¬ 

стоитъ изъ большаго количества матеріальной массы, слѣд. въ- 

отличіе частію отъ жидкостей, частію отъ тонкаго, сухощаваго, 

тощаго '). 8оіншв, сродное съ окос,, чтб насквозь, всецѣло со¬ 

стоитъ изъ одной твердой массы, или изъ такой именно твер¬ 

дой массы, какую видно на поверхности, безъ пустоты (арітоуас, 

хеѵоо), сплошной, цѣльный, Ерісигив ина іи еіошо еі еа циі- 

йеш апдтіа циаш шартюв іеішіі агаіеошт ргернв! Сіе. Рш. 

1, 20. При описаніи извѣстныхъ ііігсиіао С'аікйнае: 8ипІ ваі- 

іиз (Іио аііі апдтіі вііѵовйціе, тонііЬиа сігса регреѣиів іпіег 
зе ішіеіі. Ьіѵ. 9, 20. Сіаѵив апдтіт, узкая пурпуровая кайма 

*} Сл. Э.шидта, Сіе. Ог. 2, 53. 

г) Сл, выше оЬевив, § І8Г. 
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у тоги всадниковъ. Війез ипдивіа ограниченный, мелкій. пло¬ 
хой вредитъ, атшпиз апдивіиз малодушіе, мелкость души. Мі- 
Ішп ѵіпсиішп аЛ айвѣгищепйадп Мет щгещпшйо тафгез 
агЫт еззе ѵоіиепиіѣ. Сіе. (Ж 3, 31. Аіііоге& зііѵае. Саев. В. 
6. 7, 18, лѣсная чаща. Агіттив зоіпииз, совъ очень крѣп¬ 
кій, т. е. держащій какъ будто въ весьма крѣпкихъ оковахъ. І)а- 
ѣатез пшщиат тапит сог.зегиіѣ, нізі ^иит айѵегБагіоз ’ні 
Іосогит ащи&іт сіаизіззеѣ. Кер. Баѣ. 8. Тетрогіз апдизіш 
те соёрегшіѣ. Сіе. Ог. 3, 61. Іи зпттаз апдизііаз аййисѣиш 
риѣаЬаѣ. Ій. Сешнсѣ, о. Си а (аисез егапѣ апдтітітае рогѣиз, 
тоіет аѣлуие а§§егет ех иѣгацие рагѣе Ііѣогіз іасіеЪапѣ. Саек. 

В. С. 1, 25. Менаріі зе отвез іп Лстіззітаз зііѵаз аЪйібе- 
гапѣ. Саез. В. С. 4, 38. Ііепзі ѣозѣез. Ѵіпл, 8рі$$а агепа, са- 
1і§<). Ѵіг§. ЕЪепиз еѣ Ъихиз называются зрттіта ех отні 
таѣегіа у Рііп. 36, 40, такъ какъ волокна и т. п. у нихъ 
почти не видны, и поэтому масса самая крѣпкая. ВсгіЪеЪат 
яоХгоха, зртит ориз еѣ орегозшп. Сіе. ѣ^и. і'г. 2, 14. Іп 
тасга ѣегга несуие агѣогез ргоііхаз педие ѵіѣез і’егасез ие^ие 
зѣгатеиѣа сгазза ѵісіеге роззіз. Ѵагго К. В. 1, 9. АѣЬепіз ѣе- 
пиз соеіит, сгаззит ТЬеЬіз. Сіе. Раѣ. 4. О зоіісіиз сличи Сіс. 

Біѵ. 1, 24. 

436. Содтіиз, адпаіиз, сотапдиіпет, и}}Ът, депііііз, рго- 

ргщгшз, песеззагтз. Аішаѣі ') назывались всѣ происшедшіе 
отъ одного и того же отца, дѣда, прадѣда, елѣд,. пожалуй, 

родня отцовская, родственники по отцу, дѣду, прадѣду. Впро¬ 

чемъ это слово въ этомъ смыслѣ -) употреблялось только въ 
языкѣ юридическомъ, а въ другихъ случаяхъ, замѣнялось сло¬ 

вомъ еорраіі '), которымъ означались въ частности родтоен- 
нти по матери, но также и иообще. «родственники» °). То¬ 

же значитъ сонзаіщишеі, но впрочемъ употребляется это слово 
обыкновенно только объ однопдеменности народовъ, жителей 

*) Изъ ікі-цшііі и соп-^паН отъ ^пагеог — иакеог, какъ дооБео =■ повео. 
*) Нм о ни о, такъ нал. еще и „родившіеся послѣ того, какъ отецъ сдѣлалъ за¬ 

вѣщаніе". 
Ч Этимъ легко объясняется старннний стихъ: А§иаіі раігік, сознай таінз 

ЬаЬеиіиг. 



городовъ. ѲепіНез въ тѣсномъ смыслѣ иаз. тѣ, кто принадле¬ 
жали къ одному и тому же депв, т. е. къ одному роду граж¬ 
данъ и, бъ отличіе отъ другихъ родовъ, имѣли всѣ одно общее 
потен и общія засга, и происходили отъ предковъ, имѣвшихъ' 
право гражданства. При этомъ происхожденіе отъ одного об¬ 

щаго родоначальника не было необходимо, но главное дѣло бы¬ 

ло общее потен: даже отпущенники, обыкновенно принимав¬ 

шіе потен господина, назывались целіііея между собою и съ 
прежнимъ своимъ господиномъ. АШпев иаз. тѣ, родство кото¬ 

рыхъ основывается только на отношеніяхъ свойства *); ргоріп- 

диі состоящіе между собою вообще въ близкомъ родствѣ, пе- 

сешгіі тѣ, кто состоятъ въ тѣсной связи между собою или по 
дружбѣ, или по дѣловымъ отношеніямъ. Если надобно понятіе 
песешгшв и ргорііщшщ усилить, то и это можно дѣлать,— 

наир, явятся ргохіші, родственники самые ближайшіе, самые 
прямые, напр. родители, дѣти, жена '2). ваіштшт еі Орет, 

с!еі псері Л о сет еі дииопет, геіщгюз ігаігез іпіег зе адпсііоз- 

^ие изиграгс аіщие арреііаге ѵісіетиз. Сіе. Шіѵ. 11. Рго 
гебііи РоріПіі Шіі еі тиШ ргаеіегеа содпаіі аЦие аЦтез <іе- 

ргесаіі шіі. И. Вес!. а(1 Оиіг. 3. Атегіае Ковеи йот ив, ихог 
НЬсгщие егапі, іоі ргоріщиі ссдпаіідие орііте сопѵепіепіез. 

И. Атег. 34. Аеііиі АтЬаггі жсеззагіі еі сотапдиіпеі Аейио- 

гит егапі. Саек. В. О. 1, 11. Тииз депШіз, Р.гиіе, М. (.Іиніив) 

Реппиз, С. Схгассѣиш іасііе ащіаѵіі. Сіе. Вгиі. 28. N011 йи- 

Ьііо, диіп зсіаз іи іік песевзагт, ііЬі а раіге геіісіі виюі, 
те ііЬі евве ѵеі соіутісіівзіішші. 1(1. Біѵ. 13, 29. Еі репег 
еі йЦ'ішв ріасепі. Тег. Неаиі. 5, 1, 63. 

437. Ѵісіжз, /тііітиз, соп/іпіз, сопіегтіпиз, ассоіа, сопіі- 
дтз, сопіішш, сопііжпз, ѵгсіпіа, ѵісіпііаз. Ѵісіііив, отъ ѵісив, 

кто живетъ на одной и той же ѵісив и так. обр. сосѣдній, либо 

’) Поэтому восег, воешь, рспег, пигив, @1оа ,і'гаІгів ихог, поѵеіса, ѵіігіеиѳ, 

ргіѵідгшв, ргіѵщиа, вея дальнѣйшая родня н ея вѣтви будутъ аіПпев; но раіег, 

і'іішв, перок, такъ же какъ и раііииь, аілііа, і'гаіег, ногог, соивоЬгшии, раі- 
гиеіів и ихъ вѣтви будутъ аупаіі и содпаіі, какъ и шаіег, таіегіега и ихъ 
родича. 

г) Но ближній въ ОнОлейекоыъ смыслѣ но-лат. не ргохішив, а аііег. 
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2) зшЪаѣ. сосѣдъ, односелецъ, землякъ, т е. такой, кто живетъ 
въ одномъ съ кѣмъ-ниб. городѣ, на одной улицѣ, въ одномъ 
мѣстечкѣ, волости, елѣд. кто съ своимъ домомъ и хозяйствомъ 
живетъ сравнительно близко. Но ПпШпшв наз. такой, кто жи¬ 
ветъ въ волости, округѣ, отдѣленномъ границей отъ округа, 
волости того, о комъ идетъ рѣчь, слѣд. живетъ въ сосѣдней 
области, въ сосѣднихъ владѣніяхъ, на сосѣднемъ городскомъ 
участкѣ, граничащій, сопредѣльный, сосѣдній. Поэтому ііпііі- 
тгш8 есть терминъ особ, политическій; но ассоіа, сосѣдній жи¬ 

тель, сосѣдъ, есть терминъ только физическій, такъ какъ онъ 
означаетъ того, чье мѣстожительство находится непосредствен¬ 

но подлѣ границъ края или мѣстности, на которую указывает¬ 

ся; эпитетомъ мѣстностей это слово, разумѣется, не можетъ 
быть. СопЯпіз, сопіеипіпиз, сопіщииз, конечно, буквально въ 
значеніи различны, но употребляются безразлично о предме¬ 

тахъ всякаго рода: всѣ от— сопредѣльный, сосѣдній; но въ 
хорошей прозѣ употребительно только сопйш. Сопі'іпіит, мѣ¬ 

сто, черта, гдѣ границы какой-ниб. земли, мѣстности сходятся, 

2) тѣ, кто тамъ живутъ; ѵісіпііаз, условіе, по которому кто- 

ниб. есть ѵісіпиз, 2) метонимически — ѵісіпі; ѵісіпіа, у Цице¬ 

рона уп, рѣдко, у Цезаря совсѣмъ не встрѣчается, но у обо¬ 

ихъ замѣняется словомъ ѵісіпііаз, — находящіяся въ сосѣдствѣ 
мѣста, дома, поля, живущія лица,—Сонііпепз, смыкающійся, о 
мѣстѣ п времени, а) съ чѣмъ-ниб. другимъ '), ближайшій, со¬ 

сѣдній, слѣдующій, Ь) въ себѣ самомъ, внутри самого себя, 

сомкнутый, связный, сплошной, непрерывный; отсюда сопііпеиз, 

твердая земля, материкъ; сопйінш о мѣстѣ и времени=соп- 

Ііпепв, но употребляется особ, для означенія связи, какая бы¬ 

ваетъ въ непрерывномъ, сплошномъ рядр однородныхъ предме¬ 

товъ. Коп еві (ІіШсіІе юіііі пшііоя поттаШп ргоі'егге ѵеі 
ІгіЬиІез ѵеі ѵісіпоз теоз, еіс. Сіе. Ашег. 16 * *1. Іп ѵісіпіа 

*> Даже н метафорически, но очень рѣдко, нанр. іішогі регреіно ірнош 
юаіпт сопНпепк Гик, не прошли мимо, либо: не заставила себя долго ждать. 

Ілѵ. б, 39. 
*) Обь узкомъ пространствѣ будетъ по-лат. ѵіеішіз, ѵісіпіа, сопйпів, еопйпіит, 

Гіпііішив у Ѵагг. К. К. 1, 16, 



потга Аѵегпт Ілспв еві. Ы. Тиле. 1, 16. ЛтісШве, сопят: 

іидіпщ ѵгсгпіШев дик! ІшЪегепі ѵоіпрііііія, сагсгніо іпіеііехіу, 

Ы. І^иіг. I. Кедішт АгіоЫг/міік /іпііітші^ еві ѵсбігіз ѵесбі- 
&а1іЬив. М. МапЙ. 2. Ехсигеіопев іи соп/тет эдпші Еаѵісч 
ниш інсі&е еѵаиі. Ьіѵ. 6, 49. (3пагіат Іедіопет іи Кетів сил» 
Т. ЬаЬіено іп соп/іто 'ІѴеѵлогит Ыетаге ,|ик8Іі. Саез. В 
О. б, 24 ѴісіпіЫіЪш еі согфпііз несенія еі Гасііів. Сіе. ОІѢ 
2, 18. Іи Ічіщіицѵа еі. сопіегтіт ЙсуіЬіае і'ищші таіигаѵі 

Гае. Анн. С, 36. Ье&аіоя гтіі ші ассоіт Івігі Пштіініа Ьаг 
Ьигоя Еіѵ. 39, 36. Огаѵів Ріііііррив ассоіа отшЬиз егиі, ІЬісЗ 
45. Еугатив еі ТІіівЬе стіідиая Іепиегп ботов. ОѵнІ. Мсі, 

4, 57. Еа Саррабоеіае рагв сит Сііісія стітепз ееі. Сіе. Юіѵ* 

15, 2. Сопііпепіез кііѵае ас раіисіея, сопііпет ІаЬог. Саеь* 

Папина ргішо ѵеіиіі врагва ріигііиз Іоеів геіихіѣ, (Іеін рег» 

стііпиа яегрепв ипо герепіе отпіа ііаивіі іпсешііо. Ьіѵ. 30* 

6. Сопішиі (ііев циіщие. Оаев. В. О. 1, 48. (гіи. Сліиіив йиа-. 

1)іі8 (тііптв ') лосІіЬрв зотпіаѵіі. 8иеІ. Агщ. 24. 

438. Ѵгпсеге, вирегаге, йеѵіпсеге, /тиіеге, (идаге, ргоЦіда«> 

ге, тЫдеге, тЦісеге, йотаге. Ѵінееге зн. брать верхъ въ ера*? 

женіи, въ тяжбѣ, соперничествѣ, одолѣвать, побѣждать-, віь 

регаге, собств. выдаваться, выступать дальше чего-ниб., что 

служитъ мѣрою или масштабомъ, а отсюда 2) превышать, пере¬ 

бивать, перехватывать физическую либо нравственную мѣру 

величія, силы, крѣпости, вліянія, важности, значенія и т п. ка- 

кого-ниб. предмета, противопоставленнаго либо въ борьбѣ, ли-, 

бо для сравненія,—превосходить, братъ верхъ, одерживать по 
бѣду. Ьоѵіпсеге сильнѣе, чѣмъ ѵіпсеге, и относится къ нослѣДп 

нему, какъ беЬсІіаге къ Ьеііаге,—побѣждать, одолѣвать совер¬ 

шит, вполнѣ. Въ связи съ шрегаге па военномъ языкѣ, да¬ 

же часто и встрѣчаются вмѣстѣ: 1) іпцаге, обращать въ бѣг¬ 

ство, отъ котораго нѣсколько отлично ін ііщалі сонѵеіѣеге, 

тріфасііаі, дѣлать такъ, чтобы оборотились назадъ, рѣшились бѣ¬ 

жать, наводить панику; 2) ргоі'Іщаге *), ринувшись и вломив- 

‘) СопііпспШшв здѣсь сказать нельзя, танъ какъ между двумя ночами есть 
день. 

') Сролно сь сопПі^еге, т.Ц&і. 
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тисъ въ ряди, разстроить непріятели я такъ иго сократить, 
чтобы оиъ соасѣмг обезсилѣлъ и уже ниткою предо. аНьлать 
не могъ '); 3) іишіоге 5), сломить, опрокинуть, но обыкновен¬ 
но только = плотные боевые рнды непріятелей разстроитъ, 
разорвать и непріятелей разсѣять во всѣ стороны Въ апаче- 
ши ооолтатъ, подчинять сходятся: V) (Іоіпаге ), собств.=дѣ- 
лить такъ, чтобы предметъ дѣйствія, папр, народъ, нршшъ 
лицо дѣйствующее за (Іошіішв, за властителя, к Ь) въ рѣчи о звѣ¬ 
ряхъ, укрощать, дѣлать ручнымъ, синонимъ съ сошіосеіасеге, 
дрессировать, учить, выдерживать,—впрочемъ выставляется на 
видъ болѣе понятіе подчиненія, принужденія; 2) ьиЬрсеге, дѣ¬ 
лать такъ, чтобы предметъ дѣйствіи поступилъ въ повиновеніе, 
подъ распоряженія дѣйствующаго лица; 3) яиЬщеге, преаде 
всего гон. объ обработкѣ поля, а потомъ вообще а) такъ обдѣ¬ 
лывать или выдѣлывать что-нибм чтобы* видь послѣдняго соот¬ 
вѣтствовалъ извѣстной цѣли, и Ь) на военномъ языкѣ=непріа- 
теля такъ сокрушить, чтобы онъ потерям возможность сопро¬ 

тивляться. Маіогек лояігі СаіѣЬаціпіепвсв ѵісегті. Сіе. Ма¬ 
шѣ 18. ЬпеНіий сіаззе Роепоз ргіпшв ііеѵісіі. Ы. $еп. 13. Нап- 
піЪаІ Еошапов ѵісіеіиг ьиретге роіиіззе. Nер. Напп. 1. Маг- 
(Іопіим ііаиеі ііа іпащіа пиши («гаесіие [иуаіив езі. И. Раиз. 

1, Третья часть непріятелей была убита, а остальными до та¬ 

кой степени овладѣла паника, что они нигдѣ не посмѣли ос¬ 
тановиться; послѣ этого: $іс опшіЬиа Ьовііиш сорііз /гшз аг- 
шівцие гашіів зе іи саяіга зиа гесіріипі. Саез. В. О, 3, 6. 

Таіі сопвіііо ІЫашез ргшШогез рштіііі, Іюзіев рго(Іідаѵіі. 
Иер. І)иІ. 6. Рориіиз Кошиииз ошиіа сігса зе, 5аЬшоз, Еіги- 
гіага, ЬаВио.ч.... (Іттіа ИаЬеѣ Цѵ, 7, 32. ІпшаиіЬиз еі Іегіа 
ѢеІІиій иіішиг ЛотШз еі сошІосеГасѣіз. Сіе. N. В. 2, 64. Сае- 
заг зигІісаЬаі Саіііаш ііесісіат еі виЬасіат еззе. Саез. В. 6., 

8, 46. (ІаІІІа зесішЬик тЩесіа регреіиа ргетііиг зегѵііиіе. 
ІЬ. 7, 77. 

Т. с. такъ пор;сипъ, что какъ будто пуяенъ только послѣдній сыертеді- 
ішй уднръ для соиершеннаго уничтоженія. 

’) Чисто гон. ішпк'іі' Гиуагедце, ркдко наоборотъ. 
3) Отъ одного воров съ іарщіірі, дяраш. 
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іо9. Веіеге, еіиеге, сШиеге, (Мгиеге, ехвііпдиеге, еѵегіегс, 

Лтюіігі, <к&1гиегъ. Еіиеге и сШиеге, оба—сложныя отъ Іио= 
Ьіѵо. и первое за 1) вымывать, т. е. мытьемъ освобождать 
что-нпб. отъ того, чтб пристало къ чему-няб. въ качествѣ не¬ 
чистоты, неопрятности и т, а., 2) смывать, т. е. мытьемъ уда¬ 
лять что-ниб. такое, что пристало къ какому-ниб. предмету, и 
Ь) метаф. — смывать, омывать, удалять, устранять; послѣд¬ 
нее 1) прибавкой какой ниб. жидкости разводитъ что-ниб., 
въ жидкости или съ жидкостью распускать, растворять что- 
ниб., 2) уничтожать силу или знаменіе чею-ниб., а отсюда у > 
юристовъ Ь) опровергать. Остальные шесть глаголовъ сходятся 
въ значеніи «разрушать», но въ частности беіеге *) зн. дѣ¬ 
лать такъ, чтобы что-ниб. исчезло съ жизненной почвы, пзъ 
области существующаго, слѣд. истребить, уничтожить, сте¬ 

реть съ лица земли; 2) ехзіігщиеге *) пронзить, ударить, по¬ 
разить такъ, чтобы что-ниб. перестало существовать въ заро¬ 
дышѣ, въ источникѣ, въ корнѣ, въ основаніи своего бытія; въ 
см. уничтожать гов. особ, объ огнѣ и свѣтѣ (гасить, потушатъ), 

но потомъ и о другихъ предметахъ, развивающихся, раскры¬ 
вающихся изъ какого-ниб. начальнаго пункта, какъ оба помя¬ 
нутые; 3) (іігнеге, дѣлать такъ, чтобы части какого-ниб. зда¬ 
нія либо совокупность зданій или вещей, подобныхъ зданію, 
рушились, опрокинулись, обрушились, обратились въ развалины, 

сокрушились вдребезги; 4) еѵегіеге, либо а) оборотивши пред¬ 
метъ вверхъ ногами, низомъ вверхъ, либо Ь) снявши, сдвинув¬ 

ши, сорвавши предметъ съ основанія и почвы, на которой онъ 
покоится, сидитъ прочно, дѣлать то, чтобы онъ либо а) сва¬ 

лился, обрушился, либо Ь) чтобы онъ а) либо только насиль¬ 
но былъ удалевъ, устраненъ э) либо [і) обрушился и обратил¬ 

ся въ груду мусора, и въ этомъ, относящемся сюда, значеніи, 

*) Отъ оіео, какъ аЬоІео, аііоіевсеге, ехоіезсеге, ргоіев, виЬоІеа, обвоіевсе- 
ге, такъ что оіегевъ родѣ = расти и усиливаться. Но часто, напр. когда йе- 

Іеге гов. объ уничтоженіи чего-ииб. написаннаго тупымъ копцомъ $Ші либо 
большимъ пальцемъ, оно происходитъ какъ будто отъ Іео—Ііпо. 

*| Сродно съ оц нѣм. вііскеп въ егвііскеп. 

Такъ напр. въ часто встрѣчающемся выраженіи: еѵегіеге Ьопіз ьіічиеш. 
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пожалуй—срышь до основанія, сравнять съ землею, к -) ме¬ 

тафор. =унвчтожить, истребить до основанія, часто сь прибав¬ 
кой іліпйііив; о) йетпоіігі, дѣлать такъ, чтобы что-ниб. насиль¬ 
ственнымъ образомъ было удалено съ своего мѣста и при этомъ 
разстроилось, разломалось, проняло, повалить, свалитъ, разру¬ 

шить, рѣдко метафор.: 6) йеьігаеге, сломать, разломать стро¬ 

еніе, впрочемъ рѣдко метафор .—устранять, уничтожать. Ве- 

Іеге СагНіартет, Іерек, ѵепіаіет. Йегірзегат, (Ыеге поіиі. 
Сіе. АН. 15, 4. Ехзііщжге ірпеггі, тсенйіііт, Ішпев, гито- 

гет, іпіатіат, Ьеііит, геіщиіав Ьеііі, Іе-дез, атіеіііат. Вігн- 

еге игЪет, тигое. Еѵегіеге наѵет, сиггпт, игѣет, атіеіііат, 

ѣевѣатепѣа, йівсірііпагп тііііагет, гет риЫісат, йейтііопеш. 

Хаѵет, аесШісіит іасііііте іб йеМгиіі, сцп соивігѵті. Сіе. Вен. 

20. Осіаѵіі йонтт Бсаигив сіетоіііт ей. Ій. 01.1, 89. 

439 Ъ. Меіщиіае, ѵшіие., (гаутепіит, гита. Остатокъ вся¬ 

каго рода наз. геііершіе, а отсюда и=прахъ, дребезги, раз¬ 

валины. Развалины=старыя стѣны наз. еще и спеціально 
рагіеіінае, отъ рагіез. Еікіиь и гийега означаетъ въ особенно¬ 

сти остатки, какіе бываютъ отъ разрушенія каменной работы, 

слѣд. пожалуй, мусоръ, щебень, никогда то, что послѣ разоре¬ 

нія, опустошенія, стоитъ еще крѣпко, слѣд. никогда не зн. 

запустѣлое зданіе (развалины, остатки). Точно такъ же не то 
значитъ и гита. Это послѣднее зн. 1) паденіе, обрушеніе, раз¬ 

рушеніе, 2) метонимически то, что является отъ обрушенія, 

лежащія на землѣ развалины, обломки, а не стоящіе еще пря¬ 

мо остатки зданій. Рга^тпеиіиш, у поэтовъ ігаршеи, кѵсокъ 
чего-ниб. изломаннаго, изорваннаго, изрубленнаго, обломокъ, 

обрывокъ, отрывокъ. Хегхев Іаиіаз ІіаЬеЬаІ геіідит соріапш, 

иі, Ьовіев орргішеге роввеі. Хер. Тііеш- о. Кого гѵЛеп ассі- 
ріепйо (Міишез раіийев йезІшаЪаі. Тас. Аші. 15, 43. Хоп 
1е§н1агши той о ігадтепіа, вей еііат атЬЫа Ііщіа іп Кота- 

Н08 гиеЬаііі. Ьіѵ. 34, 39. А«йаЪапІ ІгіЬині рІеЬет, иі геііс- 

ІІ8 гиіпгз іи игЬет рагаіаш Ѵерів Ігипвтійтатіі. Ій. 5, 50. 

Рагіеігпае Согіпіін. Сіе. Тике. 3, 22. 

440. ВезііЫеге, ге/ісеге, герагаге, іпіедгаге, гесііпіеугаге, 
гепоѵаге, гезіаитаге, ітіаитаге. Везіііиеіт, что-ниб. помѣщать 
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опять нн прежнее мѣсто либо Ь) приводить опять въ преж¬ 
нее положеніе пли состояніе,—какъ въ прямомъ смыслѣ, таи 
в бъ метафорическомъ,—есть выраженіе физическое, военное, 
медико-терапевтячесвое, юридическое и политическое, возста¬ 

новлять, поправлять, опять приводить въ первобытный видъ. 

ІШісеге зп. не только 1) возстановлять, замѣнятъ утрачен¬ 

ное !), но и 2) приводить въ прежнее, нормальное положеніе 
предметъ, который въ томъ или другомъ отношеніи потерпѣлъ 
поврежденіе, порчу, изъянъ, испортился,—физически либо нрав¬ 

ственно, — слѣд. поправлять, исправлять, починивать, под¬ 

крѣплять, дать перевести духе,, датъ отдыхъ Близко къ 
этому глаголу по значенію яагсіге не только въ (физическомъ 
смыслѣ починить, но и поправить полученную непріятность, 

потерю, исправить и вознаградить: но гесгеаге гов. почти то ь- 
во въ смыслѣ возстановлять силы послѣ болѣзненнаго сосг,зі¬ 

янія, разстройства, — тѣлеснаго либо душевнаго. Еерага е 
снова купить, пріобрѣсти, достать, получитъ потерянно", 

поправлять, поновлять, рѣдко = геиоѵаге, вновь, снова чтч- 

ннб. дѣлать, возобновлять, снова возстановлять, снова начи¬ 

нать1, іпіе^гате и особ, часто гегіініертаге =геБсете, гезіііц- 

еге, геиоѵаге, но съ тѣмъ добавочнымъ оттѣнкомъ, что вещь 
опять приводится въ то состояніе, въ какомъ она была прежде, 

когда не била ничѣмъ искажена, ослаблена, испорчена. Въ 
смыслѣ глаголовъ ініе^гаге, гейшЬе^гаге можно употреблять и 
іішіаигаге, хотя впрочемъ это послѣднее употреблялось боль¬ 

шею частью только о религіозныхъ празднествахъ, но гезіаіі- 
гаге въ подобномъ значеніи вошло въ употребленіе только со 
времени Ливія, и потому надобно его избѣгать. Венаіиз гіесге- 

ѵіі, иі Міиегѵа, (|иат іигЬо йе|есегаі, гсвШиегеіиг. Сіе, 

Біѵ. 12, 25. Бійегае юізвае «шй, иі Аінупансігит іи раігіаш 
ас Іе^ііітши терпит шШиегепі. Ьіѵ. 38, 1. Ѵіг шіия гй 
репіііж гезійиіі. 1(1. 25, 37. Саеваг бона геШіиіі іів, <|И08 

ІіЬегіий Іосиіоз бане роепат Іиііззе сортѵегаі. Саек. В. С. 2, 

21. Тгебошив атікка ге(ісеге іпкіііиіі. ІЪкІ. 2, 15. Ве/ісеге 

') Сюда относится и геі'ісеге сопвикт, ргаеіогет, ІгіЬипов. 
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ропіети, 11ШТОЗ, таѵет, сіаввето. тііііев (в или ех Ыюгіѣщ), 
ехегсіішп, заисіок. ециов, хігев, апіпѵит. 8атсіге йвігітепрт, 
іпеоттгиойтп, тіатіаш, шрташ. Ііератгс геа атіаваз. 14 
регйеге огаѣоѵ ѵібеЪаіит, циой аііо ргаеіоте еойет ,вх а§то 
герагаге роззеі. Сіе. Ѵегг. 3, 86. Веііиѵп аѣ Аециіз гератгі 
соеріиш езі. Ьіѵ. 4, 4э. Аикрісіа, Ъеііит гепоѵаге. Рщщат, 
ргоеііит, Ъеііит тІеугаге\ гесііпіедгаге Ъеііит, рѵоеііит, апі- 
пшт, врет, тетогіат. Ттіаигаге Іийоз, засгШсіит. Но у 
Ливія еще и: Візіеге іи цат ас иоѵат 4е ітйецго ѵеііе риц- 
пагп ітіашаге. Ьіѵ. 10, 29. 

441. ОЫілкге, оррщ/паге, согопа сіпдеге, сареге, ехридпаге, 

оссираге. Въ смыслѣ терминовъ военныхъ, эти глаголы зна¬ 
чатъ: 1) оЬвісІеге въ отношеніи къ какой-ниб. мѣстности (аіі- 
длісі), нанр. къ дорогѣ, ущелью, переправѣ, городу и т. п. такъ 
стать или расположиться лагеремъ, чтобы тотъ, комѵ не слѣ¬ 
дуетъ. не могъ ни пройти, ни выдти, ни взойти, либо 2) въ 
отношеніи къ лицу, войску и т. п. (аіщиепі) занять такую по¬ 
зицію, чтобы у нихъ была отнята свобода движенія, держатъ 
въ осадѣ, въ блокадѣ. Въ самой полной и тѣсной блокадѣ го¬ 
родъ, лагерь и т. п. бываетъ тогда, когда онъ согопа сііщі- 
ѣог. Сл. § 54. Съ оЪзійеге въ связи оЪзійіо блокада, осада въ 
смыслѣ военномъ, но оЬзеззіо всякое загораживанье какого- 
ниб. мѣста или лица. Но орріщиаііо зн. приступъ, нападеніе 
на какое-ниб. мѣсто лпбо лицо, отъ оррицпаге, нападать, 

штурмовать, слѣд. дѣйствовать различными поенными сред¬ 

ствами противъ какого-ннб. мѣста (аіщиісі) лпбо лица (иі'щпет). 

Если оррицпаііо получаетъ желаемый успѣхъ, то переходитъ 
въ ехрицпаііо, вторженіе, взятіе приступомъ, отъ ехридпнге, 
ворваться, впять приступомъ = рег ѵію или ѵі сареге, хата 
хрето; ёХгіѵ; одно сареге зн. вообще взятъ, занять, овладѣть,— 

все равно, силой, либо нѣтъ, и все равно, было-ли мѣсто уже 
прежде во власти побѣдителя, или нѣтъ. Въ противоположность 
къ этому, оссираге зн. занять мѣсто, позицію, овладѣть мѣс¬ 

томъ, позиціей въ такомъ смыслѣ, что до настоящей или до 
какой-ниб. другой до ходу разсказа минуты мѣсто, позиція не 
были во власти, были свободны, незаняты. Гогзеия соиаііш 



&Ъ оррыдпапйа игЬе &й оітсіежітп тегііЬ. Ілѵ. 2, 4. ОЪвійег 
ѵіаз, аіШиз, гедеш. ЦгЬет оЪвШопе ііЬегаге. ЫЬо ёівсевзк а 
Вгшніізіо еі оЬзтіотт пошѵгит (загороженьеыъ входа въ. 
гавань) ошізіі. С'аев. В. С. 3, 24. Л'оѵіосішшш орридшщ со- 
ііяіиз ргоріег ЫИидтеш іоззас шигідце аййшііыеш ехр идпаге 
сон роіѵіі. М. В. О. 2, 12. СоітирЕиііі а геде Сутей сареге 
ноімі&зе агдиеЬапі. Вер. АІс. 7. Аійіоеію оррогіипае ий осси- 

рстсіит раіеге игЬеа Воюаш ноІеЬапі. Ііѵ. 33, 31. 

442. Тгіитрііт, оѵаііо. Тгіишрішв,—прежде Цицерона пи¬ 

салось (гішприз,—по крайней мѣрѣ, производить его надобно» 

какъ произведено уже и у Ѵагг. 6, 68, отъ тріарДо;, 
праздничной процессіи въ честь Діониса,—ваз. большой трі¬ 

умфъ, при которомъ приносили въ жертву одного либо нѣ¬ 

сколькихъ воловъ, и который назначался сенатомъ тому, циі 
ішрегиіог иііга (рипсціе тіііа Іюзііиш ипа асіе виіз аивріслз 
сесібіззеѣ Оѵаііо наз. малый тріумфъ, при которомъ соверша¬ 

ющій его только вступалъ въ Капитолій пѣшкомъ либо на конѣ 
и приносилъ въ жертву овцу. Сюда относятся глаголы Іпшп- 

рЬаге получить, имѣть, совершать тріумфъ, оѵаге—овацію. Сл. 
Оеіі. 5, 6. Ѵаі. Мах. 2, 8. Мюллеръ, Еігизкег, 1, стр. 371 

елѣдд, я Древности. 

443. Риг, гаріог, (Мгеріог, ргаесі-аіог, ргаесіо, Іаіго, рігаіа. 

Гиг ‘), воръ, старается, главнымъ образомъ, тайно захватить 
чужую собственность. Гигіиш наз. не только воровство, краоюа 

въ смыслѣ поступка, но и метонимически украденное добро. 

Каріог наз. тотъ, кто прибириетъ въ свои рут, похищаетъ 
чужую собственность въ томъ или другомъ отбѣльномъ случаѣ, 

слѣд. похищаетъ именно предметъ, означенный посредствомъ 
§ені(іѵи8 либо легко понятный по ходу рѣчи ),—похититель, 

не въ смыслѣ вора но ремеслу; (Іігеріог тотъ, кто, наманеръ 
грабящихъ солдатъ, хватаетъ все, что ему попадается, граби- 

*) Отъ Гегге, какъ аициг изъ аиуег, отъ аѵев цегеге, несмотря на различіе 
по количеству слоговъ, 

*) Въ этомъ случаѣ разница такая-же, какъ между іпіегі'ееіог, Вопіісійа, 
вісагшв, регсиввог. 
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тель, расхититель. Грабители по ремеслу будутъ; V) рігаіъ. 
-Е'Р'хтг,^ ‘), пирата, морской разбойникъ, корсаръ* *, 2) Ыго ). 
грабитель на дорогахъ, улицахъ, разбойникъ; 3) ргаейо, тоть. 
кто сдѣлалъ своимъ ремесломъ грабежъ для добычи ртаелЬи, 
сдѣд. всякій разбойникъ, грабитель, грабящій на морѣ, на до¬ 
рогахъ, на улицахъ, или въ домахъ. Санек аіиніиг ін Сарі- 
іоііо, ігі віцтілсеій, ві {тез ѵенетіпЬ. Сіе. Атиег. 20.- Ной еро 
пѣгоерпе іп еогіепі ретіеге рпшЫогит бггеріогітщт роно. Ы. 
Саі. 2, 9. Сіаввік риІсЪеггіша рігаічгит хштіЬиа ін сопка ей. 
Ы. Ѵегг. 3, 80. ВиЪііо Іаігопе,з ех шйілііій аіІтоІагЦ ііЦеггрю 
саеліета Гегго тиінін ІгиснІапЬ РЬаебг. 2, 7, 7. АШй ргаесіо, 
аІіЫ ргаебае ѵітиіех салііі. Ьіт. 38, 40. Ргаеботт Ьеііит, 
война съ пиратами. Сіе. 

444- Ргаесіа, вроіщ тапѵЪіае, еяиѵіае. Добыча, въ смыслѣ 
всего того, что отнимается у непріятеля на войнѣ, наз. ргаеба, 
добыча, поашва на войвѣ, военная. Метаф. 11 объ охотѣ, похо¬ 
жей на войну, ргаеба зн. добыча, ц.ювъ, н 2) о другихъ слу¬ 
чаяхъ, бъ какихъ собственность не пріобрѣтена честно, но до¬ 
быта, незаконно, насиліемъ, мошеннически, = грабежъ, корысть, 
барыши. 8ро1іа Д наз. добыча, снятая съ убитаго непріятеля 
на полѣ сраженія, въ особенности добытое оружіе М. Иногда 
яро 1іа употребляется и метафорически = расхищеніе, грабежъ. 

Мапиѣіае наз. часть добычи, доставшаяся прп раздѣлѣ полко¬ 
водцу, а по Сеіі. 13. 24. только деньги, вырученныя отъ про¬ 
дажи раздѣленной добычи. Ехиѵіае, отъ ехиеге, все снятое съ 
тѣла убитаго непріятеля, что поэтому п сдѣлалось военною 
добычею, слѣд. ргаеіі.т вроііаіо Ііокіе саріа, впрочемъ въ про¬ 
зѣ встр. чрезвычайно рѣдко. 8&Ыпі ірреніеа ргаесіт Ьотіпнш 
ресопшк|ие ереге. Ідѵ. 2, 64. Берресъ обманулъ государство, 
іряе шахітой (рпіеаіиз ртеЛсщие і'есіЬ Сіе. Ѵегг. 3, 50. (ф 
Г’аЬіпя ліисет Оаііогит Ііахіа ігапзітші огенііі зроіщпе 

') Отъ гЕірягЛві, отъ т.ііря, опасное предпріятіе. 
’) Собств. наемникъ, паемпий солдатъ, ляпцкеехтъ, какъ соініоиіеіі въ 

среднихъ вѣкахъ, отъ іигре-і-, лё-рі-, Іатреѵш. 

5) Сродно съ акі'м, ахОяу, сггиДгош. 

*) О кроііа орігиа сл. Ьіт. 1, 10. 4, 20. 23, 40. 
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Іерепіет ѲиІІі щпогеге. ІАѵ. 5, 36. ІПшІ иаіигн поп раіііиг, 

оі аікипш вроіт лов^гав орез яіщеати.ч. Сіе. ОЙ’. 3, 5. У 
Ьіѵ. 1. 55 сказано: таниЬіае, циадгіч^опіа іаММа, ешота 
ресипіас ех ргнеіін, согласно съ опредѣленіемъ у Геллія. но 
не прптнворѣчитъ и тому, что шапиіяае была добыча полко¬ 

водца. ( лите еще Сіе. Аглег. 37. А геѣ. 11. Ѵегг. 1, 59. Аигаг. 

2, 22 ЯашііЬаІ ехиѵт поп тіііішп Іапіот, 8е<1 ебат 
ігорегаіогши рогіаѵіі. Ьіѵ. 30, 28. 

445. Сареге, ргеітпйеге, витеге, Лет&пе, айітеге, гареге, 

егіреге, /игагі, вмѣстѣ съ нѣсколышми сложными. Сареге, 

брать ши схватывать что-ниб. рукою, для того чтобы то 
удержатъ, остановитъ, либо для обладанія или присвоенія, либо 

для какой-ниб. временной цѣли, въ интересахъ или собствен¬ 

ныхъ, или чужихъ,—гон. о лицахъ и вещахъ, о мѣстѣ и вре¬ 

мени, въ прямомъ н въ переносномъ смыслѣ, и поэтому пере¬ 

водить его приходится чрезвычайно разнообразно. Сареге Іюзіеш 

(брать въ плѣнъ), иаѵет (захватывать), игЬеш (брать), ртаеЧаш 

(добывать, захватывать, доставать, получать), ех ргаебііз ітне- 

(иш ееіііепа зезі. (извлекать, получать, т. е. собирать доходъ), 

ресипіаш еоліта Іерея (Сіе. Ѵегг. 3, 4 брать деньги), іешриз 

ііЬеиіиіі (выбирать), Зоешн а(1 іпан§игаіійшп (выбирать), часто 

гов. іосиш еавйж ѵігрілейі Ѵевіаіет (выбирать, назначать въ 

Весталки), ІаеіШаш, рашіішп, сіезісіегішп (получать, чувство¬ 

вать, испытывать), аіігріет (овладѣвать, привлекать къ себѣ, 

очаровывать, оковывать), сарі Іаеііііа, (ЗезШегіо.. (Сыть увле¬ 

чен?, мною ит п овладѣваетъ — 1, но осиіів, аигіідвз, ресІіЪпв, 

шепСе... (потерять употребленіе глазъ и др.), сареге іпарівіга- 

ішн, соііБПІаѣині (принимать на себя). О сареге —понимать см. 

§126. Ргеінчніеге вн. схватывать кого-ииб. прямо рукою, 

но только за одну какую-ниб. часть, наир, за руку, за край 

тоги и только для того, чтобы удержать сто только на время, 

на ту или другую минуту, особ, для того чтобы переговорить 

съ нимъ о чемъ ниб. Если это дѣлается быстро и съ горам 

ностью, то гов. ргаіваге, и дѣлаютъ это особ, искатели должЯ 

\ Приведено уже у Эрнестц, Сіаѵ. Сіе. 
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-востей съ гражданами, уполномоченными на баллотированіе, от¬ 

сюда часто = го«аге, иі: зи^га^еіиг. Сгаззищ юани ргеЫийіі. 
Сіе. Ог. 1, 56. Тгептісіе (раігит ех ситіа) ехеинініт татгаз. 
Ілѵ. 4, 60. Нитеге, взятъ что-ннб. такое, что (или что-ниб, 
изъ того, чтб) лежитъ намтотъ иди на что есть у кою-міб, 
уважительное или воображаемое нт притязаніемъ тѣмъ чтобы 
употребитъ то (распорядиться тѣмъ) такъ ши иначе, взять 
за себя, взять себѣ, прибрать къ рукамъ, братъ на себя, брать¬ 
ся, вступаться, проникаться |=давать волю въ себѣ, о душев¬ 
ныхъ состояніяхъ и влеченіяхъ), требовать, выбвратъ. объяв¬ 
лять претензію на что-ниб. (въ этомъ значеніи сочиняется толь¬ 
ко съ иі), употреблять (для какой-ниб опредѣленной цѣли) и 
метафор. = 1) приводить въ примѣровъ доказательство, 2І 
рѣшительно утверждать (съ слѣд асе. с. івііп.) Сверхъ того, 
надобно еще замѣтить, что при зишеге дополненіемъ бываютъ 
только имена предметовъ неодушевленныхъ, а имена лицъ толь¬ 
ко тогда, когда лица бываютъ средствомъ для какой-виб. цѣли. 
ГиЫсш, агта, сіЬшп, Іосит, апіпшів, ігат можно сказать п 
сареге, н нитеге, но нельзя сказать шпеге Іювіеш, игЪеіи. 
Іиеііііаш, йезібегіиш, н зшпі никогда нельзя связать съ подле¬ 
жащимъ личнымъ. Потомъ, ни въ какомъ случаѣ вмѣсто тшп 
шііпісШгіБ, ресипіііт іп ге, орегат яле ІаЬогет іи ге, зіір- 
ріісіит <1е аінрю, или въ выраженіяхъ: Веаіоз еззе ііеоз ттр- 

8Івіі (Ос.), плн: Нотіпеи паіо.ч втпеге (потіпаіт ргоі'еіте. 
Сіе.)—нельзя поставить сареге '). Оетеге. изъ (1е—ешо, зн. 
отбирать, отнимать, убавлять что-ниб. отъ ткой-ниб. мас¬ 

сы, антитеза: аПсІеге; шіішеге, изъ асі—ешеге, съ дополненіемъ 
только изъ имени вещи, отнимать, въ нрозѣ гов. большею 
частью о чемъ-нпб. такомъ, что кто-ниб. охотно удер;калъ-бы 
у себя. Силой вырвать или отпять будетъ егіреге аіісиі аійрнсі, 
которое, какъ и асіііште, гов. большею частью о томъ, что 
выпускается изъ рукъ неохотно; но егіреге аіпрк-т Пе—, ех— 
нанр. регіепіо. зн. вырвать изъ чего-ниб. худаго, епнонимиче- 

‘) Слѣд. нельзя сказать н ихоіеш яшпеге, хотя п гик. напр. ЦЬта ыние- 

іі усыновить. 8а II Лир. 10. 
зг* 



скв съ солвегѵагс. Вареге никогда не значитъ грабить— зани¬ 
маться грабительствомъ или Ь) отнимать == силой орать что-нвй. 
у кого-ниб. (аіісиі) ‘), но зн. только быстро, дерзко брать или 
схватывать, отрывать, увлекать, захватывать въ свои руки. 

Ехішеге вынимать вонъ изъ какого-ниб. окружающаго или за¬ 
мыкающаго пространства, Ъ) исключать, отбирать изъ какого- 
впб. числя, и метафор, изъ перваго значенія с) извлекать изі 
худаго положенія, освобождать, ех ге. ге (чаще), но безъ 
добавочнаго оттѣнка поспѣшности, горячности и т п„ какой 
есть въ епреге ех ге. Отъ і’игагі, воровать, красть, отлачнЦ 
зиггіреге—незамѣтко, хитро похитить, спроворить, стянутщ 
подтибритъ. Ассіреге принимать, получать то, что датткЖ 
во въ выраженіяхъ: ассіреге сіасіеш, ѵиінив, циийпип = 

чать отъ обстоятельствъ, испытывать (мнѣ приходится полу¬ 

чить), терпѣть, и метафор. = объяснять (принимать въкакомъ- 
ниб. смыслѣ), напр. іи Ьопаш рагіеш, гесіе. Ехсіреге псклюф 
чать что-нибудь изъ какого-нибудь счета, съ тѣмъ чтобы сдѣ¬ 

лать изъ чего-ниб. исключеніе, выставить то особенностью, 2) 

* перехватывать, перенимать (останавливать) какоп-пиб. предметъ, 

такъ чтобы продолжать свое движеніе стало ему либо не нуж¬ 

но, либо нельзя. Такъ, напр. ехсіреге ргаеіег Хепоріюпіеш 
пешіпеш. Сіе. Ехсіреге тогіепіів зрігіішп схіхеішш, Іаііепіеиі, 
вапеишш раіега, аргиш ѵенаЬиІо, аІі(]Шчц Іесіо, но чаще 
гов. ассіреге Іюзрійо. Еесіреге, насколько оно относится сюда, 

зн. принимать на себя что-ниб. по предложенію, просьбѣ дру¬ 

гаго и съ обязательствомъ то сберечь, докончить, выполнить *); 

вивеіреге не указываетъ, по чужоыу-ли предложенію что-ниб. 

взято на себя, или по собственному рѣшенію,—по крайней ыѣ- ! 

рѣ, ьъ случаѣ небрежности дѣйствій, не можетъ на дѣятеля 
навлечь сгішеп Іаезае Шеі. Сіопузіиз Аезсиіаріі ЪагЬаш (кмі 

]іі88іі. Сіе. N. В. 3, 34. Рееипіаіп зі сиіріаш і'огіина шктй 
ииі ві аііси)из епрѵ.іі ігуыгіа, іасііе сопзоіаіиг Ьопевіягп е§ез- 

’) Это будетъ ргаеііагі, Ыгоеіпагі, егіреге аіісиі аііцииі, ргіѵаге, огНаге 
аіідчет ге. 

*) Эллендтг, Огві. 2, 24. 



Іаіет. Іа. (^тпсі. 15. Окзеззатп шѣет ех Ьокііит татѣих 
еггриітиз. Ілѵ. 5, 51. Апіопіик Салит (1е рго<спр1опкп ни¬ 
щего ехетіі. Кер. АН. 10. Йоіеі Ьаес, <ріае гариіі ') еі /м- 
гиіиз ейі, поттипгртп Оісеге ее стшве. Сіе. Ѵегг. 1, 22. 
Ѵіггіів пес егірі пес виггірі роіекі шщиат. Ы. Рагасі. 6, 3. 
Йегѵик ех ЪіМіоІкеса шва тиков ІіЬгок зиггцтіі. И. Оіѵ. 13, 
77. Е&о іп кос ,]шксіо тікі біеиіогит саивват псерѣт. ро- 
риіі Котапі зтевріат езве агЬкгог. Сіе. Ьіѵіп. С'аесіі. 8. 

446 Ргіѵаге, 'огЪаге, ех—, сотрііаге, зроііаге. писіаге, йі- 
гіреге, рориіагі, сіерориіагі, ѵшіаге. ргаейагі, сіересѵіогі, съ 
інѣсколькими относящимися сюда именами прилагательными и 
ихъ синонимами. Ргіѵаге Ыщиет ге) зн. 1) лишить, т. е. 
отнять у кого-ипб. вещь, принадлежащую ему, такъ чтобы тотъ 
шневолѣ оставался безъ нея,= аііішеге (аіісиі аікрщі}, но 
еще, хотя и рѣже, 2) освободить отъ какой-нпб. непріятной 
вещи, чтобы освобожденнаго она, не безпокоила. ОгЬаге, от¬ 
нять у кого-ниб. такихъ лицъ или такія вещи, которыя для 
человѣка важны и драгоцѣнны, п поэтому особ.=сдѣлать си¬ 
ротой. Ехрііаге, ограбить, означаетъ грабительство надъ лица¬ 
ми и вещами во время мира, какъ (Игіреге во время войны 
Точно тоже значитъ сошріі.тг е, —- только иногда имя похищен 
ной вещи ставится при немъ въ акІаЦ какъ при ргіѵаге. 
Йроііаге, отъ кроііа (аіщиеш ге, .ч1к]иігі ге), отнимать одежду, 
оружіе, какъ это дѣлалось, но правамъ войны, съ убитыми не¬ 
пріятелями, а отсюда въ переносномъ смыслѣ=лишать вещп по 
презрѣнію, по упрямству, по жестокости. Кшіаге (аіщиет ге), 
отъ ншіиз, обнажить вещь такъ, чтобы ничего не видно было, 
кромѣ нея самой, и чтобы она лишилась всего того, что сіу- 
жило къ ея защитѣ, украшенію, скрытію ;). Ргаейагі, доставать, 
собирать добычу, и к) въ переносномъ смыслѣ, какъ гово¬ 
рится и ргяесіа—дѣлать пріобрѣтенія, составлять себ 5 доходы, 

*) Замѣтили., что, на основаніи предыдущаго, здѣсь нельан было-бы вста¬ 

вить ианр. аііін. 

') Поэтому и—выставлять на снѣга, открывать, обнаруживать, наир. ѵоіші- 
ѣаіез Щиігі ѵеііеі), іІеГесііопеш. І.іѵ. 



барыши насильственно, мошеннически, напр. ех или йе аію- 
гшп Ііоіііз І)ересиіал, преступно похищать что-ниб. такое, 
что есть достояніе общественное, государственное, неприкосно¬ 
венное, священное. Оілреге, ограблять—о лицахъ или собствен¬ 
ности лицъ (ограбить, разграбить), въ прозѣ употребляется 
почти только въ рѣчи о войнѣ; точно такъ же рорпіагі в уси¬ 
ленное (к’рориінгі, какъ и ѵазіаге, разорять, опустошатъ, но 
съ тою разницею, что въ уазіаге главный оттѣнокъ — разоре¬ 
ніе, истребленіе непріятельской собственности,' а въ первомъ— 
похищеніе, удаленіе съ мѣста непріятельскаго имущества дви¬ 
жимаго, хлѣба, скота, людей -). Раігеіп ѵііа ргіѵаге рог ее 
йееіиз С5І. Сіе. Рапп]. 3, 2. Циш» ргіѵатш йоіоге,—‘гаисЬ - 
шив. ІЙ. Гіп. 1, 11. МаСег огЪаіа і'іііо. 1(1. СЛиепі. 15. РаСг:- 

;ип поп йеЬез сіагін ѵігів огЪаіат ргіѵаге ебіаім асіересйі Сію. 

Ій. Ріѵ. 4, 9. ЮіопуБіпв Іапиін Ргозегрінае Росгіз схрііаѵіі. I 

М. N. Д 3, 34. КхегсіСиш ргоѵімсіапщне сотрііаѵіі. Р1. Ѵегг, 
1,13. Ме ргаеіог тотшшііа анСіцшѣьіша зрЫіа'іі тиіетіщ 

ошпія. И. Ѵегг. 1, 5. Нотінеш пшіаге (раздѣвать до нага), 

Миги.ч пшЫиз сІеі'епзогіЬиз. Саез. ТгіЬиміііа роСезСаз огппіЬня 
гсЬиз пшіаіа. 1(1. В. С. 1, 7. РессаШт езі раігіат ргойегс, 

Сапа йересиіагі. Сіе. Рш. 3, 9. ІЯгіреге игѣер, Ьизііацоз. Нап- 

ніЬаІ Велеѵепіапит ацтшп йерориіаіиг. Ьіѵ, 22, 13. Саіііі- 
наш огЬет Сеггагпт саейе аЦие іпсетШз ѵавіаге г иріеп&ш. 
Сіе. С ас. 1, 1. 

2. РгіѵаСик, лишенный, освобожденный, 2) не занимающій 
правительственной либо жреческой должности, Ь) о вещахъ, 

принадлежащій не государству, а какому-ниб. частному лицу. Но 
ргіѵик, у Цицерона встрѣчающееся только однажды, и вообще 
въ прозѣ употребляемое очень рѣдко, здѣсь = принадлежа¬ 

щій кому-тб. одному либо каждому порознь изъ какою-ниб 

собранія людей, и Ь) о л ицахъ=ошйй>4ън ый гражданинъ, взя¬ 

тый отдѣльно отъ другихъ, единицей, одинъ :). ОгЬ.чСш, у 

V Но нельзя сказать ргаебагі а1ічинІ,=:добьшать, доставать: здѣсь надобно 
употребить сареге. Сеп-е. 

*) Поэтому гол. только ѵакіаге і(пп Геггоіщр, а ле рориіаіі ір,иі Геіточиь 
®) Сл. Гейндорфа, Ног. <'>а(. 2, 5, 11. Норссснъ, 1. 1. етр. 433. 



кого отнято вообще что-ниб. драгоцѣннѣйшее, любимѣйшее, но 
огЪик осиротѣлый, сирый, потерявшій родителей либо дѣтей, 
иногда метафорически=дшпенныЁ, лишившійся дорогаго, мила¬ 
го, необходимаго (ге, а геі. Хщіаѣив, обнаженный, лишенный, 
открытый; шміш, нагой, голый, часто и — пшіаіш. Ѵійита, 
безъ жены, ѵійиа, безъ мужа, овдовѣвшій, вдовецъ, вдова, но 
с&еІеЪв, неженатый, холостой, о муіцинѣ, который не женился, 

либо послѣ смерти жены остается одинокимъ*, женщина, кото¬ 
рая теперь не замужемъ либо и не бывала замужемъ, наз. 

поп пиріа, у поэтовъ иишЪа или ішіирСа. Іп ргіѵов ѣоилнев 
Іе§ев і'еггі ицуогев тювігі поіиегипѣ Сіе. Ье§. 3, 19. ТиШа 
Йіхіі ве гесііив ѵісіиат еі Шит савИЪет Ѵпілтгиш Ѵиівве. Ілѵ. 1,4(5- 

447. Ридеге съ сложными, ѵііаге, саѵеге, (идах, (щіігѵив. 

1ги«еге, огиугіѵ, &иуЕ.Тѵ, убѣгать, отъ страха передъ чѣмъ-виб. 

(аііциій, аіщиеіи) обращаться въ бѣгство, зн. стараться скоро 
и далеко уйти отъ лица или вещи, для того чтобы укрыться 
отъ присутствія и вліянія какого-ииб. лица или какой-ниб. ве¬ 

щи; ѵііаге, избѣгать, поворачивать встороиу, прочь отъ какого- 
ниб. пред., лица или вещи, съ тѣмъ чтобы избѣжать встрѣчи 
съ предметомъ,—лицомъ либо вещью; саѵеге (аИцшб, аіщиет, 

аЪ аі і (] и о) м к и мотъ мѣры предосторожности противъ чего-нпб., 

противъ лица либо вещи, съ тѣмъ чтобы защититься и быть 
безопасну. Очевидно, дополненіемъ при всѣхъ трехъ этихъ 
глаголахъ бываетъ имя предмета, грозящаго вредомъ, опас¬ 

ностью. непріятностями со стороны матеріально й либо нрдвствен- 

ной. Аи Ищете есть только чувственно усиленное Ищете, уби¬ 

раться, давать тягу, поскорѣе прочь, подальше; р го Ищете 
убраться, улизнуть, искать простора, но еще и=сопНщеге 
ай—, искать убѣжища, пристанища, пріюта, помощи у— 

или=регПщеге ай—въ одинаковомъ смыслѣ. Но чаще регііі- 
р;еге=упіыать дезертиромъ, дезертировать. Г)еНі»еге есть 
синонимъ къ іЫгесШе—стариться уклониться, вибіетИщв' 
ге успѣвать уклониться отъ какой-ниб. вещи (аіщиій) умомъ, 

хитростью, происками, уловками, наконецъ е Ни ре к~уходтп ь, 

спасаться, і. е. не быть настигяуту преслѣдующимъ предме¬ 

томъ. ічщах, такъ сказать,—бѣжкій, т е. готовый, умѣячцій 



•I іічл Г^убѣжагь, Шг*Нё&ЩЬр = преходящій; і'щр'Йѵш? бѣг- 
лйй} 'Находящійся въ бѣгахъ. для того чтобы уклониться отъ 
службы въ рабахъ, либо отъ военной службы. Сопѵеліак Ьп- 
шіішш /жреЪоі. Саве. В. Съ 1, 19. VиІ§і іпѵісііат ерщегё поп 
роЮгаѣМер. СЬяЪг. 8. Іосо, иЬі ридшіѣшп екі, аи(иде- 
гаі (отбѣжалъ всторЙ'|,'! гйрбчь). Ьіѵ. 1, 25. ОЬ еат» гет (И 
еК сіѵіСаГе угфщіш бѣФотат псі непаіит ѵепійве. Саез. Б. 
Ѳ. 1, 31. ОпіпИтт' рёфпдіі НегасМев а Еіопузіо 8угасиа§ 
ехриікий. Пер. Ьіоп. 5. Раепе діюйсНе а Рошре|о агё Сае«а- 
гега Ош'ІіСеъ) рефидіеЪапі. ‘СйШ В. С. 3, 61. Ргіашиз іп агат 
стфдіі, Сіе. Тизс. 1, ЗГ>. ѴісіеЬаіиг ргоеііит <!е(идте. Саек. 
В. С. 1, 81. Агіі&иа аіісиріз вепштепщие вфідёге. М. В 
<т.'Б, 13. Інзіишіаті! Пііхеи вішиіайопе ігінашае нііІШаіп виЫег- 

Іщёге ѵоіиі.-ъе. Сіе. Ой'. 3, 26. бизріеіонез ѵііаЪаі егітіііиіі 
Мер. Ап. (і. Примѣры на еаѵеге ем. въ грамм. 

448. Еридкіт, рефідійт. гфідіит, язуіит. ГЖинійш зн. 

путъ, выходъ, средство для бѣгства и удаленія, рітГпігішп мѣсто 
убѣжища, гдѣ кго-ниб. находитъ защиту, спасеніе, геіпціит^ 
регі'щщіт только съ тою разницею, какая есть въ предлога:-., 
но употребляется рѣже. Всѣ три слова употребляются и мета^ 
фор., въ смыслѣ помощи, спасенія, ио «чзуішіі,1 аооАсѵ, гоі 
только объ азилѣ Ромула (Ьіѵ. 1, 8) и объ азиляхъ въ грече? 
скихъ городахъ. Еридгші іп рпЫісшп ибп раІеЬаІ. Ьіѵ. 24, 

26. Шиш рег/щііит, шіа крез геііцші езі Еозсіо, ѵекіга ргн 
8Піііі шізегіеогсііа. Сіе. Ашег. 52. Киііиіп Нотація ге{щШ 
раіеіті іп аііепа ЕіпіЩие гегг.ч. Ыѵ. 30, 32. Ко,наш, рори' 

іогшл, н.іПопшн роіѣиз еі гфідіит зешіиз егаѣ. Сіе. ОЙ". 2, 

449. Рег(ида, ѣ-ат/ида, йевегіог, рго/идш, ридгііѵив, ехи\> 

ехіогт, йероііаге, геіедаге, ехйіо тиІШге или афсеге, іп ехі- 
Ішт ерсеге или реПеге, а/ріа ві ідпі іпіегйісеге, ехреііеге, ехі 
і/еге. Если дезертиръ паз. регіи да, то онъ дезертируетъ къ 
противной сторонѣ прямо съ недобрыын, преступными намѣре¬ 
ніями: если онъ ваз. ігапйііща, то онъ дезертированьемъ къ 
противной сторонѣ желалъ улучшить свое положеніе, получить 
больше жалованья, больше добычи и т. и., либо спастись отъ 
послѣдствій грозившаго пораженія. I>езегіоѵ, отъ йезегеге. наз. 



тотъ, кто покидаетъ огйінеш, строй, рады своихъ товарищей, 
бросаетъ ихъ, особ по трусости: это слово употребляется и 
метафорически, (рше тек поТа етаТ І’отрщо 'ІеНЛа реѵ Міп- 
Ъі’едда рег^ицаъ швцтшщие позігге айиііі іпеоттойит. баек. 
В. С. В, 6В. Китійае вресіе ігапфщгит :ѵй Шассши іи 
саніга ѵемвгтіѣ. Ідѵ. І6.12. ЛезегіогіЪгш МеѢгае Сариа егаиі. 
Ій- 23, 18. Лезеііог ашіеогит. Сіе. Во всѣхъ трехъ помяну¬ 
тыхъ словахъ, какъ и въ Іиціііѵцк. о которомъ см. § 447, выра¬ 
жается нарушеніе долга, но въ слѣдующихъ этого оттѣнка 
нѣтъ. Именно, рг общих, (особенно) бѣглецъ, убѣжавшій изъ 
отечества, н схіоітів, изъ ех и іегга, живущій внѣ отече¬ 
ства, на чужой сторонѣ, часто съ аЫаѣ, навр. рнігіа, а«го 
или 8о1о раігіо, сіоюо, оба означаютъ лицъ, покинувшихъ свое 
отечество но причинамъ матеріальнымъ, все равно, доброволь¬ 
но-ли, либо вынужденно, — однако различаются между собою 
тѣмъ, что ргоіищщ гов. въ отличіе отъ прочно-осѣдлаго, имѣю¬ 
щаго постоянное мѣстопребываніе, ехіоггік въ отличіе отъ 
имѣющаго прочный пріютъ именно на землѣ отечественной. 

Послѣдній оттѣнокъ и въ ехиі, изгнанникъ, т. е. въ старпняое 
время гражданинъ, который, для избѣжанія слишкомъ тяжелаго 
наказанія, коіиш шииѵшаі, слѣд. прежде всего, кто самъ себя 
обрекалъ на эмиграцію изъ отечества, но потомъ п тотъ, кто 
сдѣлался изгнанникомъ изъ отечества и по приговору, какъ ско¬ 
ро п-ііпші р!. Іеце Ыа вызывали противъ него агщае еі ідиія 
іиіегйісііонеш. Поэтому ацине еі щи: ішсгйісеге аИеиі=оффи¬ 
ціально присудить кого-ииб. къ то])жествениоыу изгнанію ня 
основаніи закона. Болѣе общій смыслъ имѣютъ выраженія: іи 
ехіііиш реііеге иля ерсеге, ехіііо аііісеге ила шиііаге. іо ехі- 
Ііиш іге уиЬіге, ехреііеге, ехі&еге (спеціально употребляемое 
объ изгнаніи Тарквиніевъ):— въ этихъ выраженіяхъ указывает¬ 
ся либо только на вынужденіе покинуть родину (ехиіаШш иЫге, 
воіиш шціаге), либо только на послѣдствія шіегііісііоніа а, ег і., 
либо на то п другое вмѣстѣ. Сл. Сіе. Рігасі. 4. Саесш. 3-і. 
І)ош. МО. Саі. 1, 8 55. Кор. Ашѣ 1. Осрогіаге, берогіаііо, 
явившееся при императорахъ, всегда было наказаніемъ и из¬ 
гнаніемъ на какой-ниб. уединенный пустынный островъ либо 



•I '!> 

въ какое-нпб. другое уединенное мѣсто, котораго нельзя было 
покинуть. Мягче было геіераге, геіеряію, первонач. отсылка 
(собств. обратная посылка; гш города Рима въ деревню либо 
на родину, если отосланный былъ въ Римѣ регергіпиз, но при 
императорахъ его былъ стай легкій видъ изгнанія, такъ какъ 
въ этомъ случаѣ не отнимались права гражданина и семья¬ 
нина, не отнимались имѣнія, не всегда прямо назначаемо 
било мѣстопребываніе, и рѣдко изгнаніе бывало регреіиа. О 
подробностяхъ см. Древности. Аепеак до то рго/идпз. Ьіѵ. 1, 
1. ЛІс Ы ѵіг, щиіі Апшз, диі нон ехіоггез (надобно пони-а 
мать пролептячески, т. е. чтобы сдѣлать насъ ехі,., чтобы мь 
стали іхіД раігіа ехриііі. Ьіѵ. 2, 6. ТаЬиІас ііДлшіиг, ііійі 
тиліМея сіапШг, ехиіез гебисипіиг. Сіе. Юіѵ. 12, 1. (Дне! аІ8, 
Ета? Тоі ргаебіа, Ініп і'гпсШова Еоесіпь раіег ѣіііо геіеда- ; 

ііопіе ас бирріісіі &гаііа соіешіа ітініегаѣ? Ігі. Агпег. 15..; 
Соняиі Ьатіаш іп сопсіоне геіедаѵіі есПхіЦие, иі аЬ игЬе 
аЬевяеІ шіііа ра&виит сіиселѣа. Ы. 8е$і. 12. ѴіЬіив іи іпзиіат 
А пищит йерогШиг. Тас. Анн. 4, 18. 

450. Атапсіаге, аЫедаге, геіедаге, гетогеге, виттоѵеге, ато~ 
ѵеге, щжііеге, гетоіиз, Імдіщит, йіиііпиь, йіиіигпив. Къ 
геіедаге, о которомъ было сказано въ предънд. парагр, ближе 
всего подходятъ 1) ашанйаге, отсылать, удалятъ кого-ниб. отъ 
себя, удалять изъ дому, за черту своего жительства, обыкно¬ 

венно съ прямымъ указаніемъ мѣстопребыванія, 2) аМе^аге, 
удалять кого-ниб. (отъ чего-ниб.), устранятъ, либо дероттъ 
вежормѣ и давать ему дѣло въ другомъ мѣстѣ, такъ чтобы 
не безпокоило присутствіе того или вмѣшательство ')• Ап агпап- 
дагаі Ііоксіиз раіег Л Ниш 8Іе, иі еккеі; іи я%го ас Іаніишшо- 

■!о аіегеіиг а(і ѵіііаш? Сіе. А тег. 15, но въ той же главѣ 
говорится: Аііегнш Ліішп весит (і. е. іп СгЬс) ошпі іешроге 
ѵоІеЬаѣ евзе, інше іп ргаебіа гивЫса геіеуагаі? слѣд. здѣсь 
главный оттѣнокъ—удаленіе изъ Рима, а тамъ только отдале- 

') Слѣд. тотъ, (]Ш атаіпіаШг либо аЫеуаіиг, долженъ быть вдали отъ ка- 

кой-ииб. опредѣленной мѣстности; но циі гвіе^аіиг не долженъ бить впуска¬ 

емъ въ эту мѣстность, слѣд. папр, ие долженъ прижать съ Римъ. 

1 
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ніе лично отъ себя Аисі йііоз Татсрппінк (Ртста) соішЙів 
ѵеці егеапбо іпйісѣік ѵенаінт аЫецаѵй. ІЛѵ. 1, 36. Между тѣмъ 
какъ атоѵеге, устранять, уносить, уводить, удалять, означаетъ 
просто физическое удаленіе предмета съ какого-ниб. мѣста 
(лііфіні а—, ех—),—гетоѵете зн. не пускать, держать всторо- 
нѣ отъ такого мѣста, на которое онъ проникъ, попалъ, при¬ 
шелъ, принесенъ и т. п., возвращать въ какую-ниб. сферу, 
изъ границъ которой онъ не долженъ выходить (аііциісі а—, 
ех—); вшптоѵеге зн. удалять изъ какого-ниб. даннаго мѣста, 
мѣстности (аііфіет, .чііфіій ех—, а Іосо), очищать, освобож¬ 

дать, опрастывать ее отъ того; гереііеге, отгонятъ, прогонять 
назадъ, прогонять, отсылать назадъ, не пускать, удалять, (а—, 
ех—), чаще трехъ предыдущихъ употребляется еще и мета¬ 
форически, а изъ тѣхъ гетоѵеге въ свою очередь употр. чаще, 
чѣмъ атоѵеге и зитгаоѵеге. 8асга аѵесіа іп ітійтав игѣез 
атоѵітиз аЬ Іювііит оснііь. Ілѵ. 5, 51. Рогире.)из гетоіід аг- 
Ыігів ай зе айоіевсепіет зиззіі ѵепіге. Сіе. ОЙ’. 3,31. Битто- 
ѵеге Ьозіез ех тиго ас ІиггіЬиз. Саез. В. С. 2,11. ЯереМеге 
Іюзіет а ропіе, іп еііѵаз, аііциет а сопкпіаіи, а гериЫіса, аЬ 
атісіѣіа. 

2. Кетоіив бываетъ эпитетомъ предметовъ, паходящихся 
просто внѣ названной илн подразумеваемой области: удален¬ 

ный, отдѣленный, отдѣльный; Іожіиципв наз. предметъ от¬ 

даленный, очень далекій, совершенно отдѣльный, отдѣленный 

большимъ промежуткомъ. Копюіиз употребляется и метафо¬ 
рически а) чуждающійся, Ь) не имѣющій свят, с) отличный. 

О времени употребляется только Іопціщріиз, продолжительный, 
о такомъ времени, начало и конецъ котораго далеки другъ 
отъ друга, поэтому часто=длинный, безконечный, которому 
нельзя найти начала и не предвидится конца; гіічіипшз, про¬ 
должительный, безъ всякаго посторонняго оттѣнка, но сііціігшб 
слишкомъ долгій, и поэтому тяжелый, утомительный. Зііѵевігіа 
ас гетоіа Іоса. Саез. В. в. 7, 1. А сиіра, а іизііііа, а ѵегі- 
Ше гетоіа. Сіе. 8і ей, ерше іп Іопущтв паііошЬиз цегшіТСг, 
ідпогаііз: гезріеііе ішігіишп &а11іат. Саез. В. О. 7, 77. ТиІ- 
1іі8 Іопдгщио шогЬо езі ітріісііив. ілѵ. 1, 31. Апіог апішоз 
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Ішшішіш оссир.чѵіі осііо (ііиііпт вегѵіШ(і& Ос. Юі*. 11,8. Огар¬ 

еве ІіКегаз &'іс аѵісів* літфиі, ({ик81 оЧи/мпшт вШт ехріеге 
сиріенв. ы. 8впхтттттт- тщтт шч 

451. Маіит. саіатіш, сіадся, шіф'ауіат. саяш, ш/япіа, 

гез айѵегш, ретісіея, ехііішп, Іпіт-Цнв, гиіпа, іп/огішіінт. 

Все. чті> приносить съ собою физически или нравственно 
худыя шюмдтвія, нал шаішн, вредъ, несчастіе, зло, бѣдствіе, 
бѣда. Мѣтъ ни одного примѣра въ образованіи слот,, по кото¬ 
рому бы шЙапіНнз, произойдя отъ саіатия, означало градобитіе 
шбо неурожай хлѣба, хотя, невидимому, нъ употребленіи сло¬ 
ва п лежитъ въ основаніи понятіе «градобитія либо истребле¬ 
нія бурей хлѣба» '), и уже какъ будто вслѣдствіе итого поня¬ 
тія помянутое слово пришло къ значенію <ыесчастія. удара, 

біьдептія, приносящею большія потери по имуществу либо <п 

друпшл отношеніяхъ». Точно такъ же с!а<іек нельзя этимологи¬ 

чески объяснять: «буреломъ плодовыхъ деревьевъ», а однако, 
невидимому. именно на этомъ образѣ основано значеніе этого 
слова, и кзкъ будто отъ этот, именно, оно и получило зн& 

чеяіе «поражающей потери, большой и тяже.юй, болѣе гаи 

менѣе подвершющек опасности бытіе предмета и даже уничто¬ 

жающей ею»: 1і)=неечастіе. алая участь, а потомъ отсюда 
ипораженіе» къ смыслѣ военномъ. Киша, взятое отъ обруше¬ 

нія зданія, метафорически, особ, часто у Линія, вообще круше¬ 

ніе, разгромъ, сокрушеніе вдребеат и «пораженіе» на войнѣ. 

Рѣже метафора бываетъ паѣ наиіпщіит = разгрома,, крушеніе, 

разореніе, и Ь) удѣлѣвшій или уцѣлѣвшее отъ крушенія, раз¬ 

грома н т. н. ('іізия. несчастное приключеніе, несчастный слу¬ 

чай, несчастіе, см. $ ЗН). Кев аііѵегаіе, неблаюпрінтныя об¬ 

стоятельства, неблантріяптьЩ несчастныя приключенія « 

ііс.тія. Міхегіа, состояніе, обстоятельства, положеніе, возбуж¬ 

дающія участіе и состраданіе. ІпГогШнІиш, непріятность, нака¬ 

заніе, но такъ какч, это слово у Цицерона, Цезаря и Саллю¬ 

стія не встрѣчается, а есть только въ одномъ мѣстѣ ѵ Ливія, 
то г нечем о употреблять его. «Гибель, погибель» будутъ 1І 

') С*. Вебера, I еЬиирмсЬиІе, с. Г>9. .V 48. 
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рстпісіез, огьпесаге, истребленіе. произведенное вообще <ш»м«- 
ішми причинамн. почти только о лицахъ 'V, 21 ехійпиі, ги¬ 
бель дпцъ или вещей. произведенная насильственны ді?, дѣйстві¬ 

емъ физическихъ, либо нравственныхъ силъ; 31 тісг'Лик. раз¬ 
стройство и гибель лицъ и вещей, причиненныя дѣйствіемъ 
«шынниаъ либо внірпр-нтт причинъ. Митя шаііш пои ем. 

Сіе. Тшс. Ѵ.ізі сп/атіШе айіісінк киш. іатец ігаіитз поп Тати 
екі ох тібегіа, еріаіп ох сиірае гес.опЫіопе соннноШз. Ск 
АН. 3, 8. Боеопііа аЦне іеиаѵіл І.епіпіі (соучастника Кати- 

липы по наговору! пі астат ірзі сіагіст (смерть) ноѣіжрѵе (по¬ 

терю нашего зпачонія и средствъ въ (городѣ) Рпиѣі аипШ. 

8аЫ, 58. С/тІгз Гаштепзкч. ѴгаеІегннМп гнншк іойипаѵиш 
іттѵпш, циач ітрешіеге Шч рѵохітіз Шніз вен*іе§. Сіе. Спі. 

1, 0. Неі Іашіііагіз пан^іаріа. 1(1. Віѵ. 1. 5. 1Л (і(1тж( гея. 
чіе яестніав ітнипіегаіе Гетто ІеѵіѣаТів е$(. 1(1. 1, 26. Кіііт» 

ні рнѵеаг раігі, іп)огітМкт ІіаѣеЬіІ. Ьіѵ. 1, 56. С&йііпа (\е 
ретіеге рориіі Котапі с( сіе е.п7іо Ьіфз Ш'Ьіз соціТаѵЙ. Сіе. 
Саі. 4. 5. Крятіпонйаз мт ргосііо ТІіеЬаз аѴі іпіегііи геігс- 

хіб. Хер. Ер. 8. 

152. Поіог, аедгішпіа, таегог. таЫШа, ІнсШ, ркитг, 

ігШШіЦ пирог, апогіеіаз, сига, зоПнчЪиіо съ шшторымн, от¬ 

носящимися сюда, синонимическими шюлп.т и н.ѵтті 
щтлчтте.іъными. Поіеге, чувствовать скорбь, н ііоіоѵ, боль, 

скорбь, горькое чувство, суть самыя общія выраженія для того 
чувства, пеиріятиаго и тягостнаго, которое производится вре¬ 

домъ физическимъ либо нравственнымъ; аестннота, душевное 
разстройство, какое бываетъ ѵ аецег аніті: ІгіМіІіа, мрач¬ 

ность, угрюмость духа, основательная лпбо неосновательная, 

выражающаяся въ минахъ и жестахъ, п піміа, въ комъ есть 
такое настроеніе, пли кто его выказываетъ; шаегог, уныніе, 

иечаль, тоска, грусть, которая какъ и гіоіог, нронсходптъ отъ 
вреда, только нс тѣлу, а сердцу, слѣд. всегда гпльва и даже 
обнаруживается въ минахъ и пріемахъ, впрочемъ не столько 
Обнаруживается въ положительныхъ, прямыхъ заявленіяхъ о 

•) Впрочемъ пит наир, ріттеіе* іпѵіші-ъ ітцшМісаі', 
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себѣ, сколько уходитъ бъ себя, таится въ глубинѣ' души, п по¬ 
этому не столько отталкиваетъ, сколько возбуждаетъ участіе; 
отсюда шаегеге () быть опечаленнымъ, огорченнымъ, и шаеЗ- 
Іиз печальный, огорченный, и шаезііііа состояніе, настроен¬ 
ность того, кто шаекіпз; Іпсіиз печаль о какой- 
ииб. большой потерѣ, вапр. о мпломъ умершемъ, выражаемая 
жестами, словами, слезами, одеждой или другими какими-пиб. 

внѣшними знаками; Іи^еге, открыто показывать Іиеіит; ІириЬ- 

гІ8, что дѣлается Іисіи, выказываетъ Іиеіит, или—впрочемъ 
только у поэтовъ— что Іиеіит возбуждаетъ; Іисіиозиз то, слѣд. 
ствіемъ чего бываетъ большой іи сіи 8; ріап^ог битье себя въ 
і'рудь въ знакъ великой печали; отсюда рѣшаете :') выражать 
так. образомъ свою печаль. Маегогет тіпиі, йоіогет нес ро- 

Іні, вес, зі роввеш, ѵеЛет. Сіе. АН. 12, 28. С,)іш езі, ^т 
виогиш шогіет поп ео Іидеаі, диоіі еоз огѣаіоз ѵііае сот- 

шо(1І8 агЬіІгеІиг? ТаІІе Іипс оріпіонеш, Іисіит зияіиіегіз. N01110 

епіт таегеі (при смерти чьей-ниб.) зио іпсоштойо: сіоіепі 

іоііаззе еі аіщипіиг, зеіі Ша ІидиЪгів Іатепг.аііо Леіиздие 
таегет ех ео езі, (рил! еит, (рнчн сШехішиз, ѵііае сошто- 

(Ііе ргіѵаіиш агЬіІгапшг нѣріе зепііге. Сіе. Хиве. 1, 1Б. 8а- 

ріенііа езі ина, <рте таевііігат реііаі ех ашпіз. Сіе. Кіи. 1, 

13. Іп Іи сіи еі ыріаіоге зиш. Ы. Віѵ. 1, 5. Басеі Саіуиоп: 

ріапдипіиг шаігез Саіуііоніііез зсіззае саріііоз. Оѵ. Меі. 8, 

о27. Ьасгішіз ас ігізііііае (мрачное, угрюмое настроеніе) іе 
ШиШізіі. Сіе. Сіѵ. 5, 14. Ѳсіегимі Ьііагеіп ігізіез ігЫетцие 
Босокі. ОѵМ. 

2. Съ Іисіиозиз и ІириЬгіз въ связи 1) ішіезіиз, отъ і'и- 

иив, какъ Іюпебіиэ отъ іюпоз, а] у кого въ домѣ, родѣ про¬ 

изошелъ одинъ ели нѣсколько смертныхъ случаевъ, Ь) нричи-; 

ишощій гибель, смерть, великое бѣдствіе; 2) іипеЬгіз, совер¬ 

шаемый при похоронахъ, п])Иі’отовляемцй къ похоронамъ, на¬ 

поминающій похороны; 3) іішегеиз, уп. только у поэтовъ, = 

') Сродно сх шізег. Сл. Курціуса 1. 1 II, е. л оу. 

!) Сродно съ шчЛЕ07Я>е*е. 

8) Сродно сх юлчЬиі отъ яХчтіѵ, во но значенію = хмгг«е73аі, титес5м. 
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Гиік'Ъгій. Еишаіа іаттпііа С^иіпіі Ігаігіз тпогіе. Ъіѵ. 2,47. Ъ'и- 

певіа «Іоіиив (Бсіріопит, послѣ смерти Р. и Си. Ьсіріогиш въ 
Испаніи). Ідѵ. N011 зоішп ѵезігіз ііотісііпз вАгще гесііз. зе<1 
еіінш сіеогит Іетпрііз аісріе (к'іиіігіз зині [ипевШ щиев (шаѣ 
ка Катилины) іпіегге сопаіі. Сіе. Саі. 3, 9. Ьаиііаііо і'теЪ- 
га; ѵевіітепішн {ипеЬгг. Сіе. Ругат ге^іпа ігопбе согошц 
/ітегеа. Ѵігд. Аен. 4, 507. 

3. Апдог, состояніе духа тревожное, тоскливое, боязливое, 
боязнь, тоска, — состояніе того, цці андііиг, о которомъ состо¬ 
яніи сличи § 457; анх'.из, безпокойный, мнительный, т. е. 
а) настроенный безпокойно, Ь) склонный къ такому состоянію; 

ннхіеіав, безпокойство, мнительность,—состояніе того, кто легко 
предается тревогѣ. Боііісіішіо, состояніе духа безпокойное, воз¬ 
бужденное мыслями, колеблющимися между страхомъ и надеж¬ 

дою. Сига, заботливость, забота, хлопоты, стараніе, охраненіе 
и т. п. Стаііов апдог ѵехаѣаі. Ідѵ. 5, 48. Апхіеіт езі аті аи- 

догет ргосііѵііав. Сіе. Тике. 4, 12. (^иавіа ше сига еі §оШ- 
сііийіпе аШсіі дтшГиз! Тег. Ріюгш. 2, 4. 1. 

453. Мізег, тізегаЫЫв, тіеііх, саІатШиз, тжгеі ше, ті- 

вегегі, тізегагі, ттгісогйга, тішаііо. Мізег, жалкій, горе¬ 

мычный, несчастный, наз. лицо или вещь, возбуждающія въ 
насъ состраданіе; шівегаЫІіз, достойный сожалѣнія, жалкій, 

плачевный, что вызываетъ на сожалѣніе и участіе; іпі'еііх, не¬ 

счастный. кто въ томъ или другомъ случаѣ тернитъ неудачу, 
бѣду; саіашііозиз, ріениз саіашііиіит, а) паносяіцій большой 
вредъ и тяжелую потерю, Ь) потерпѣвшій большія, тяжелыя по¬ 

тери и удары несчастій. Изъ этихъ словъ іпі'еііх и саіиніііовиь 
относятся исключительно къ внѣшнему несчастно, а піізег и 
шійегаЬіІів и къ нравственному несчастно, горю. Мізегеі ше.. 

и шійегеог различаются между собою тѣмъ, что въ нервомъ 
выражается непріятный толчокъ, уколъ въ сердцѣ, ирошведепный 
извнѣ, при наблюденіи несчастій, а въ послѣднемъ и вниканіе, 

забота; пшегагі, сожалѣть, выражать сожалѣніе и участіе въ 
словахъ,—употребительнѣе, чѣмъ сошпіівегагі; низе гнію, по¬ 

ступки, поведеніе того, (|иі шьегаіиг; шіяегіеогіііа, сострада¬ 

ніе, сожалѣніе; слѣд. это послѣднее слово выражаетъ сочув- 



ствіе къ чужону несчастно н страданію, а первое—обнаруже¬ 
ніе этого чувства. ШЫ1 еві Іят ттгаЫІе, диати ех ЪегНо пі- 
вег. Сіе.- Ошф& Стах іпМгсі рагаЬабпг (который въ этой же 
самой главѣ впереди три раза наз. тізегиійШймѣлъ несчастій 
попасть въ разбойничьи руки Берреса). Гг). Ѵегг. 5, 62. Б{| 

.ѵозігаш Шеш! Іютіпет регсШши тівегтщис (подлый, шельма,| 
злодѣй). Тег. Еип. Я, 1, 29; въ такомъ смыслѣ часто гов. а| 
у Цицерона. Вез піізега еі еайтпіоза. Сіе. Атег. 28. Манга! 
алнейіагитргаезіеііа диасгшН саіатікт. дпат Ьсаіі.іб. ЬпеІ. 13.1 

Сиг ткегеаге роііиз, диані бегая орет, кі ні Гасеге роззіз? 
Сіе. Хи80. 4, 26. Еогвт поз та^із тізегеі. диі позігат тт- 

гіеогйтт поп пщшпті, диат дпі еат еШааіѣапі:. 1(1. Міі. 34. 

АЬ(Ші іп іаЬегшснІіз апі зтші Мит диегеЬаніиг ниі сит 
ктШигіЪив тв соттшіе регіеиіит тізегаЪапіиг. Саез. В. 
С. 1, 39. 

454. СаЛеге, ІаЫ. /еггі, іжге. ІаЪаге. Сжіеге, падать, го-; 
корится тогда, когда какой-ниб. предметъ, стоящій прямо, обру¬ 

шивается внизъ, сваливается, оттого что потерялъ подпору либо 
силу, которыя держали его прямо,— либо когда разъединился 
съ тѣмъ, что поддерживало его на какой-ниб. (высшей) точкѣ, $ 

и стремится прямо [въ силу тяжести) къ какой-ниб. точкѣ 
опоры; но ІаЬі, падать, скользить, ползти, катиться, гов. тогда, | 

когда какой-виб. предметъ, отдѣлившись отъ того, чтб удержи¬ 

вало его на какой-ниб. (высшей) точкѣ, двигается съ большею 
или съ меньшею скоростью внизъ, къ новой точкѣ опоры, по 
какому-пиб. другому предмету, обращенному оптъ либо на- | 

клонно вообще, либо даже и вертикально. Слѣд.—чтб саіііі, * 

то повинуется только закону тяжести; что 1 аЬііиг, тому какая- 

ниб. пакленная плоскость, либо даже веревка, шестъ мѣша¬ 

ютъ - болѣе пли менѣе—повиноваться только тяжести. Слѣд. 

выражаются неполно, когда говорятъ, что при ІаЫ имѣется въ 
виду іегшіішз а (]оо, а при сшіеге іогшіпшз аіі еріеш ’). Не 
такъ какъ скорость паденія геі сікіеііѣік зависитъ отъ ея тя-; 

жести, а скорость геі ІаЬепНз частію огъ склопа подставки, а 

') Такъ гов. Дедерлейнъ, Синоп, ч. 11, с. 128. 



частію опять отъ тяжести вещи, то и нечего 'удивляться, что 
то, чтб по-настоящему есть ІаЬеиз, наз. сагіепа, а послѣднее 
первымъ, и даже оба термина встрѣчаются при одномъ и 
томъ же подлежащемъ, какъ напр. Ѵіпі;. Лен. 6, 310. Сщага 
ттшііа іп вііѵів ап+шіші і’гі§оге ргітао Іарза сшіѵмі іоііа. По- 
настоящему, сюда шло бы одно сайшЛ; но листья такъ легки, 
что воздухъ замедляетъ ихъ паденіе, и кажется, что они въ 
немъ скользятъ внизъ. Киеге. ринуться, зн. не только а) стре¬ 
миться впередъ съ неудержимою быстротою, устремиться, бро¬ 
саться,, но и Ь) собесе либо ІаЪІ, происходящія быстро и не 
удержимо. ЬаЪаге, шататься, колебаться, (уже) не имѣть ни¬ 

сколько прочности на своемъ основаніи (почвѣ, корняхъ, гнѣз¬ 
дѣ), и оттого клониться къ паденію, грозить крушеніемъ, па¬ 
деніемъ, наз. состояніе, предшествующее дѣйствію еаііеге. Рег- 
гі, нестись, бѣжать, летѣть, плыть, тізверттъся, возно¬ 

ситься, означаетъ движете предмета впередъ, произведенное 
внѣшнимъ толчкомъ либо внутреннею силою, —по какому бы 
то ни было направленію, все равно.—и слѣд. это слово мо¬ 

жетъ, при случаѣ, идти вмѣсто и ѵоіаге или паіаге, гиеге, 

еаііеге, ІаЬі; но наоборотъ, именно ѵоіаге и паіаге вмѣсто 
іеггі, можно сказать только тамъ, гдѣ подъ 1'еггі разумѣется 
настоящее ѵоіаге или маіаге *). Наконецъ, всѣ сейчасъ объ¬ 

ясненные глаголы употребляются и метафорически. Сасіеге ех 
ерш», саЛипі тоепіа, сасіеге рго раѣгіа рндпапіет. (Ыеге іи 
соизресіит, зиЪ осиіов, виЪ вепвит (быть доступну зрѣнію, 

чувствамъ внѣшнимъ). Сасіеге, іп визрісіопет (быть подозри¬ 

тельнымъ, т. е. подозрѣваемымъ). Саб его іп аішиет шдти къ 
кому-ннб., т. е. что можно сказать о комъ-ниб.). Ее®... (гпіЬі) 
сжііі, ц*—(выраженіе, взятое отъ паденія игральной кости= 

выпадаетъ, приходится, достается), Аііііпиз саіііі и сасіеге апі- 
іио=атшо (Іеіісеге. Наес аппі іп ІиЬгісо ілсіІаШ{ие' зешеі 
ргосііѵі ІаЬипІиг внеішегщие хіиііо гоогіо рошпі. Сіе. Ти$с. 4, 

18. Бешшиш Іарзі рег і'шіет. Ѵіг& Аен. 2, 262. Сеіега 

*) Поэтому можно екааать аѵів Гегіиг в ѵоіаі, ііеіріішиз і'епиг в шши, во 

вельэл скипать (бревно) ѵоіаі пли паШ, во только і'егсиг, вавр: ациа. 
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(матеріальныя существа/ иаасі оссісіеге, Пиеге ІаЫ пес й'щ 
ше щ цпо еі еосіет ві&іи. Сіе. Ог. 3. Іп нііция гс ІаЫ (сдѣ- * 
латъ ошибку, собств. поскользнуться іп ІаЪгісо) еі са/Іеге 
(упасть на вемлю, ѵ&сть, провалиться, не имѣть успѣха). Ы, 
Вгиі. 49. Етпі аейе.?, Іесін. Ііиеге іп ѵиіпега ас іеіп. Кий 
осеапо дох. ѴІЩ- Выеге іи решает. Виеге іііа (кредитныя 
отношенія въ Азіи) пап рошпі, иі Ітес поп еойеш имѣй 1а- 
Ьеіасіа сопсМапі. Сіе Мапіі. 7. 8%щці (статуя) пиііа ІаЬаЪаІ 
«х рагіе (тогда какъ большая толпа ее сіешоіігеіиг.. ]г). 
Хат. 4, 43. ЬаЪаІ сошіііиш, (ліек, шетогіа (колеблется туда 
и сюда). Сіе. Ыѵ. Ая&ег еі егаіев ііишіпе /егеЬапШг С'аев. 
В. С. 1, 40. КІіепив огііиг ех ЬерсшШэ еі рег Пнев Неіѵе- 
ііогит—сіШие (егіиг. 10. В. С. 4, 10. АШ аііат іп рагіет 
регіеггШ /егеЬапІш. ІЬкІ. 2, 24. Іп іеііигет /еггтіиг ошпіа 
вдо пиіи ротіега. Сіе. 8отп. 8сір. 4. Апіті, цишн сх сот¬ 
рете ехсезаегшК, виЫіте /епшіиг. Ы. Тивс. 1, 17. 

455 и 456. СУгст, /игса, раііЪиІит, сгисіаіт, сгисіатт- 
іит, Іогтепіит, нирріісіит, саті/ісіт. Стих сначала назы¬ 

вался вѣроятно только столбъ, который ставился дли того, что- | 
бы привязывать къ нему за руки и ва ноги важныхъ иреступ- 1 

никовъ, не имѣвшихъ нравъ гражданина, слѣд. главнымъ обрші 
зомъ рабовъ, провинившихся тяжко, и въ такомъ положеніи 
оставлять ихъ на голодную смерть и на растерзаніе дикимъ 
ивѣрямъ и птицамъ, стаир6?, су-оХЦ». Но потомъ сгих пере¬ 

шелъ въ крестъ, поставленный съ извѣстной цѣлью, либо 1) въ 
видѣ X (андреевскій крестъ), либо 2) въ видѣ Т, либо 3) въ 
видѣ і (крестъ Христовъ), и слѣд. преступника вѣшали на 
нервомъ съ растопыренными руками и ногами, но на второмъ 
и третьемъ только съ распростертыми руками *). ѣ’игса била 
вилообразное орудіе въ видѣ V или Г), которое преступникъ 
долженъ былъ нести на плечахъ, тогда какъ руки его быы^ 

привязаны къ обѣимъ ланамъ орудія, а его самого гнали впе¬ 

редъ розгами или нлетыо. РаІіЬиІіші ") называлась собств. 'М- 

') Сличи Ілргіив ііс Опте, который, однако неясно различает], і'игеа о? 
рацЬиІиш, 

) Ііоиечио, отъ раіегс, слѣд, средство расширяю, растягивать, распоръ. 
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рекладина, въ особ, перекладина на стержнѣ креста, въ ко¬ 
торой приколачиваемы были гвоздями руки осужденнаго, а св- 
некдохически и весь крестъ. И такъ какъ растягиванье и при¬ 
биванье рукъ бывало и при раШтІшн и при іигса, то часто 
и стоитъ раІіЬиІчш тамъ, гдѣ можно бы ожидать і'игса. Ме¬ 
тафорически сгих ни. мученіе, Ч) мучительная смерть,—-впро¬ 
чемъ въ прозѣ золотаго вѣка такъ не употреблялось, а гово¬ 
рили въ этомъ смыслѣ сгисіаіщ, уже и раньше бывшее въ упо¬ 
требленій, рѣже сгисіатепішн, то. что производит!, мученіе, 
страданіи, и сагпШсіпа, пытка (въ прямомъ смыслѣ и мета¬ 
форически), первонач. ремесло сагші'іеш. Нирріісіит ') наз. 
всякое, мученіе или тяжкое наказаніе, жестокая смерть, въ част¬ 
ности казнь свободныхъ гражданъ отсѣченіемъ юты, тогда 
какъ рабы сгисі аЙ'іцеЬапІиг, іп сгисеш ІоІІеЬаііІиг. Сіѵез Ко- 
йіапоа (Ѵеггея) раііігн весип регаші, рагііш ін сгшт кин- 
іиііі (хотя и было это запрещено). Сіе. Ѵегг. 1, Нинсеше 
(Горація послѣ убійства сестры, гріет шогіо «іееогаішп оѵап- 
іеищие ѵісіогіа ѵісіівііз, еит §иЬ (игса ѵіпсіит іиіег ѵегЬега 
еЬ сгисіаШв ѵіііеге роіеяііз? Гіѵ. 1, 26. ТіЬі Магсеііі яіаіиа 
рго раііЬиІо іи сііепіез МагсеНогиш Іиіі. Сіе. Ѵегг. 4. 41. 
Вшпшо сгисіаіы вщріісщт Ѵагіиз (смертью въ жестокихъ 
мукахъ, жестокой смертью) регШ. М. N. Г. 3, З.і. Коп 
цгаѵгога кипі сагпііісиш іогшенЬи, фіиш іпіегсіит сгисштепіа 
тогЬогит. Ы. РЬІІ. 11, 4 

457. Сгтіаге, апдеге, Іоп/иеге, ѵехаге. Сгисіаге ), мучитъ, 
терзать, собств. зи. подвергать такому страданію тѣлесному 
или душенному, какое терпитъ распятый на крестѣ; (опцпте, ‘і 

пытать, собств. подвергать такому тѣлесному либо душев¬ 

ному страданію, какое испытывается въ ныткѣ, у Цицерона 
уиотрсблнетсн чаще, нежели сгисіаге; анкете ), тѣснишь, 
безпокоить, тревожить (духъ), собств. стягивать петлей горло, 

Конечно, отъ вирріісаге, такъ какъ аиррЬх, иаир. кому надобно Сюн 
отрубить голову либо кого надобно било сѣчь розгаын, етанонилса на колѣни, 

г) Отъ стих. 

*) Сушднп съ тдевщ, какъ обратно }А* *К въ Іирно, и какъ счцша съ «**-. 

*) Сродно съ яѵунѵ. 
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лупит., яііПѴісвго; ѵехягс '), нг ост/тіять т покоѣ, треть 
жип людей, страны, городя й т. совете, нападеніями п. 
(ій'шых'ь сторона к Яй раянш стороны принуждать броейПье» 
ня ншциту то тудя, то сюда, а тли. »»бр. и нс давать отдыхи 
» покоя. Ѵпіпоге «Г (Іоіоге согрогш епіеіапіиг. Сіе. Иатпкр. 18. 
ОЯсІІ ше (ІоШівгяІіо сгѵсЫ. Ы. ЛМ. Н, 18. Ш#н»іГ. роняв 
чаріепГет йнйіат вняв, ршп ееніео іоприспіиг. 1(1. Кіи: Я, ІЯ. 
Тн«с ІіІ/ігішея ів (огдѵепі. !<!. І'ппиІ, 2. Россияне не поп д»- 
уцпіиг. 1(1. Іжі. 24. Ѵеяаге ІииНеш, ІіаНпш, ргоѵінсіат, ніі- 
цпет ргоШк піаіесіісіівднв. Ме три!п Іюногія ѵшііті. КаІІ, 
СіЛ. Я. 

458. І)иІсщ вмт, тптіт, іисишіт, ргпіш, асссріт, рш- 

Ііотя, отмпт, Ноіісаіщ соіиріппт. І)и1сів, сладкій, ант. 

ашдпія, іѵпіішьш'і. образомъ о (персѣ, но потомъ= пріятный, о> 

финн часкомъ либо душенномъ угіоаолъепти, которое чѣмъ-иив.. 

доставляется *); міаѵія отрадный, пріятный, пит. іапГог, нсеі'-' 
Ішв, главнымъ обрял, о впечатлѣніи, какое чѣмт.-пиб дѣлается 
ня чувства или умъ; ѵеіідафі.ч *), увлекательный, привлекатель¬ 

ный, прелестный, міі.шй, ант. Гнойна, Гш-рія, главнымъ обр. о- 

т,т>ѣ (на мы)?,), но пот омъ вообще о прелести для чу пет. 

или ума имѣть дѣло п. предметомъ; |ш-тнІнк 4), пріятный, 

ант. інрнмтііня, въ отношеніи къ пріятнымъ тсчиѵшмтіш 
отъ чего-пиб.; но цгаГнк ’■), пріятный, ант, іпргаГпя, г» добрыхъ, 

спасительныхъ посжОашгііт, плоОахі, оті. чего-пиб.; апюошін, 

иріятнйій, употребляется большею частію—а у Цицерона толь¬ 

ко—объ тм'стттыич кртнтет тпоѵ-ппб. мѣстности. !•< - 

ЫопГш I) о нищихъ, тѣшащихъ чрастнгнность, вкусный, 

лакомый топкій, высокаго сорта, роскошный, сладострастный* 

и іі) о липахъ — проданный тому, что раздражаетъ чувства: 

*) Г’ітс|іішіІ. яп ѵоіюго. 
*) I*оіеін іікіччі йдижп кт- нііііѵін вт, чйис, таят, что оба пімтлѣДиІ», 

МІКЯТЬ-бЫТІ., И ОГІ. ОДНОГО корил (НІІПѴІН ІШТ, ИОЮІ - ѴІН). 

') О'л. ѵѵпиі, какъ оішні.пв от» омин. 
*) Лит». ,ІОѵ)г,ІІШІФІ ИЛИ .ІІІѴІІЯІІІІІІІН. 

*) Иішоторнми гіиг.ііііііііотол пт, уаірш. 

і) Ось ІІОІІПОГО. 

. 
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ѵоіиріапин, сладострастный, I) » шмцахч,, достнилтощяхъ па - 

смжделыя чувмшшъ, н 'і\ о лиішч., нре.дншшхч. такимъ на 
слижОаиіямг. Сч. цѵаіня іи. страд, пи. \за пню мы Смшм)<щш~ 

іІпрток, милый, пріятный) быиікѵгч. синоіншомч. ассеріцх, :нт- 
ланпый, пріатний, милый, іи. ]нН*іи не о шцях’ц о которыхъ 
ОНО ’ШКЧ. Ж(‘, ЧІКѴП) уШУфеГшютеи, ЦП ІІ ШЧЦІІХѴ, НМ0НІІО, 110- 

слѣдиеіе. слот» оатічаотч. шіобще. лицо иди агаць, на нстрѣпу 
(ѵь которой, ііа. иоишісніс, полученіи которой съ тиной ютов- 
тстъю мм соілнсны. (ігпЦоаия, принимаемый гл. удоіт.'іі.стіііеМ'і., 
любвтый, милый, ОПИТЬ О ЛИЦИЧЬ и нищихъ, которыя 111. 1111- 

ніИХ’і. глііжіХ'і. особенно пріятны Сннтаксичоші нранилыіыс 
обороты вообще: ііеосрІи.ч ніістіі и щ'.іііоыін приіі «Іщнош. 

ЬепііІ ішііпаі еі іііікіи ві шаги. Сіе. N. I). 13. Ш<г 
ѵіниін, (Іиісіч иѵа, аіріи. І)иІсія оѵаііо, ііиісін аніісин, Лике 
ііошон Нітгінііа, Сіе. Пиит оііог, Ном, днніш, хоти. Знаніи 
інніиіі «нвн, фіат цгаѵія. І'іс. 1}пі(. !(. (ІеЖин еі ишіиа ст¬ 

рогія ѵчнияіші. ІІіііІ. ГіГі. Атііріа соіпооіііа йшініія оі ѵемияіч 
ІніС (ііііііі. Ю, 1. І.оенмІІя поп птітііщ Ы. Сіе. Ог. 2,71, 

Ве.іісиіиііі сонѵіѵіині. Ы. ЛИ. 2, 1 1. ПеЧсаІа іиѵвіііин, М 
Миг. :*5. Наго аііая Ігіітні огиИо аштрЧог рІеЬі Ііііі,. Уѵ. 3. 

(19. І'уііііи» проб отінм опіііп'я рсиі/овив опіС Сіе. ()№. 14. 

Іяін ѵегііак, иііаіііві ,/иапніа нон еяі, Счіигп цгаіп еі4, Ііі. 
Ли. В, 24. Часто цгаі.ин лссерМімріе—аа что мы чримімчкйио 
облаяны, благодарны, — драгоцѣнный, отличный. чршпычцйи» 

отрадный и с. н. 

4Г>!(. Ѵоін/і/ая, /На(Іо, (іс.Ііте, (Шесіаіш, оЫссШіо, ікіофі- 

ттіит, аЫссІаттІши. Ѵміііріаи '), удонольстит, отрадѣ, паи 
фноичоскон либо душелноо нтшжікш, обыіешшонно іл. смы¬ 

слѣ отнлоч окном'»., но бык о ич. коніѵрстішмч. (пріятная ишць), 

но (к'Іісіне у), только (конкретно) совершенно особенное, чрез¬ 

вычайно ітыетпнт наслішдшііе, нужное для раяічірмчшншй 
или шбалошшной чунстмошіосдіі, мотошімическн ~ любимаць. 

ІлЬііІо ■), о котором ь ел. >; 601, нерншіич. только іие'цшіе 

') Кшіі'ЧШі, іи, і-ііпмн ( і. тіо. 0.1. Курнй/м, іііптілицо а, г. № 
’) Кит. (Ь'ііи'іціи, ііпісі ііОіо, «Ыогіиііи «іо., оті. иорил іп, Ішпго, Пню. 

’’) ()п, НІюІ.. 
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чувственности, страсти, желаніе, метопим означаетъ предметъ 
итого желанія, нужный для безпутнаго, развратнаго уостлъ- 
ствін. РеІесШіа занятіе, которымъ гіостпвлиется удовольствіе, 
утѣшеніе, пріятное возбужденіе, занятіе отрадное ('пНсиргя геі, 
чѣмъ-ивб.;, гдѣ пріятность, удовольствіе разумѣются только 
душевныя; іи. таком'/, же родѣ и оЫесІнІіо, пріятное провож- 
дсиіе времени, развлеченіе, но гівіес&шійпііігп средств» уи 
селенія, занятіе, доставляющее удовольствіе, и оЫесідгш 
ішт средств для пріятнаго развлеченія. /(I, с/ и о ряшіеапш 
ѵоЫрІан ені. Сіе. Сяеііііа ргяе.чсгіІіеш Ьолопш еиі, ІіЫЛо I 
іпгопнм. 1(1 Тине. 4, 6. Іп М. Снеііо пѵіія Ічхпгі/'Я герегіе- 
іііг, іпіііі молрііщ, пиііиш аен аііешип, гшііа сонѵіѵіогппѴ ас 
Іияігогині Шл/Іо. І<1. СнеІ 11). N('№0 Сеге наІ№ ноЬгіин: іепі* 
реяііѵі сонѵіѵіі, агпоегіі іоеі, тніівгит сЫъсштт сошен е»{ 
ехігегна каІЫІо. М. Миг. в. ШеИсНя «ІІІПиеге. Ы Ьае). 16 
О Титѣ: Дв/ог ас сЫіст цепегів ішпіапі. Нисі. Тіі. Сопѵі4 
ѵіогпш йексіаіітт поп торія согрогія ѵоІирІаІІЬпч. фіат 
соеіи аііііеогиш еі, негшопіішн ннѣіеЬаг. Сіе. 8еп. 13. Ніс 
яіііі гае рго гМесІашпіо енне риіаі Тег. Иеаііі. о, 1, 7!і. іп 
цшіеіііа (Нсіріопік тіЫ) шрііев ріепа оЫесШіопіз Гиіі. Сіе. 
ЬяеІ. 27. І’о&чит регшріі гпііііа оЫесіатепіа гепті гияііея- 
гіітп. Ы. 8еп. 16. 

460. Мжіаге, оіАссінге, }итт. ІіоІесЬаге ') ан. прив.іс-^| 

ката, радовать, доставлять занятіе, развлекающее умъ, т иЫ«> 

іаге, (кчттшть оремяпроиожОеик пріятное уму, ризвлекатъум¬ 

ственно; іиѵяге, беалично, приводить въ тиков отрадное настро¬ 

еніе думу, сердце, при которомъ оно чувствуетъ себя уст 
поеннымъ, радовать, успокаивать, удовлетворить. Вт. страда¬ 

тельномъ оборотѣ (Іеіееі.вгі ге — находить вт» чемъ-риб. удо¬ 
вольствіе, вкусъ, любить, интересоваться, сіеі. іп ге = вт. заня¬ 

тіи чі.мт.'ііиб, находить источникъ удовольствія, средство къ 
удовольствію, (іеі. аЬ нііфіо — черезъ кого-ниб., йодъ вліяніш 
чьимъ-ииб, отъ личности чьей-ниб. получать удовольствіе, на¬ 
слажденіе, (Іеі. п.Іі(|но■ ■находить въ комъ-ниб. пріятность, удо* 

') 0 происхожденіи іп і. 1иссп> сл. § 460. 
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яольствік '). Нвдс йШііш шІгЛеясепііаш аішй, «яіегЛиіепі оЬ- 
ксіапі, ФіЫіапІ сіоті, шт йпреОтпЬ Гогі.ч. Сіе, АгсЬ. 7. ЛиІ- 
1о рінк Ьоткіе гккгАог М, ІЯѵ, 12, 29. ІпЬос шітогіпт <к- 
Іееіог, фнмі іп іхііік геЬпн .іішріе вепіепііів ѵегнап* * аЦие 
Ше. 1(1. Ее". 2, 7. ЕхіЖігпо іе шігтя &Ь ео іЫчсідгі, цшмі 
огаГіопін отатепіа пеціехогл. Ы. Гт. 1, 5, ,/«>•«{ те ТіЬІ 
сот нипітлат іттагііШет 1.11111 Ніатп іиав ІІИегая ргоі'иічяе. 
М Ьіѵ, 5, 21 

461, Оаѵ/Мит, ЫЬхгіШ, Іаеіііш, зисжйШщ ттііан съ сво¬ 
ими притштслтими и штлами. (іашііши радость, из- 
вѣстное внутреннее, чувство; глагол, сюда цашіете, чувство¬ 
вать радость; Ыіагііав ’), ясность духа, веселость, хорошее 
расположеніе духа, тѵкшшя качества ясной души, которая 
обыкновенно бываютъ видны и снаружи во взглядѣ, на глад¬ 
комъ, не наморщенномъ челѣ, въ ясности физіономіи; почти 
тоже иногда зн. и ріешиіііая *); кеііііа, радость, веселость, 
удовольствіе по особенному внѣшнему поводу, слѣд. завися¬ 
щее отт. продолжительности п силы этого повода, ннстроен- 
иость духа, выражающаяся не только во взглядѣ и физіономіи, 
по болѣе или менѣе и въ словахъ и жестахъ; глаголъ сюда 
Іасѣнгі, быть въ такомъ расположеніи духа. Ьаеіив наз. лицо, 
которое весело, въ радости, довольно, а еще и 2) вещь, воз¬ 
буждающая веселье, доставляющая удовольствіе, вообще радость, 

раОостпый, отрадный, употребляется въ смыслѣ прилагатель¬ 
наго отъ #ншНиш и 3 часто въ смыслѣ причастіи отъ Іаеіагі. 
Нііагік паз. того, кто въ ясномъ, хорошемъ расположеніи духа, 
у кого весело на душѣ, йегеіши, ясный, свѣтлый, веселый, веге- 
паге прояснить и вегенііав ясность, въ прозѣ говорится обыкно¬ 
венно только о небѣ и погодѣ; но иногда негемик гов. и о 
физіономіи, именно о челѣ, а у поэтовъ часто употребляется 
прямо ьм. Іяеііш. КЫ сопСепШя огаш (на діогіа яаііяцпе ех 

') Сл. МчОиига къ Сіе. Гіп. 1, 4 и I, 11. 

’) Српдио съ 7«Лл| ’і’пЭіш. 

*) ('родію съ (1*ьч- 

‘1 іі-.і'.і. :іі'.|імі:н ■ чч<ігтао піркпе.шмігтп. ]ч-.ііііц чуѵгюпо правоты. 
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е» шедпаш Іаеііішт ѵоіиріиівтдие еаріебніп, (нюеп поп рон- 
«ші и<Ні совіііегі сиши/агі лае такіто уапАіо, дяогі §оеі«в 

.ісІБСгіЬаг ІнисІіЪив іиів. Сіе. Юіѵ. 9, 14. ОрогіеЪяі (Іеіісіо (Щ 
іеге, соггесііопе дашіеге. 1(1, ЬаеІ. 24. ОсЗвгипб Шагет ігіь- 
Геа ѣгівіешдие ^осоеі. Оѵіс]. ШЫгііаіет іЛаш, диа ііапс ішО- 
гіат Іспіропіш шмІіеЪиішщ іп регреіииш ашіяі. Сіе. Л іі. 12, 
40, Іп ргаесог(ііІ8 ргаесіриа Ыіагіічііь зейее еві. Рііи. Н. N. И. 
77. ІмсіагЬ іи I Ѵеггеь) іп опіпішп %сі»іШ еі ігіишрііая. Сіе. 
Ѵегг. 5, 46. Ні ѵа&апіиг ІаеМ а (дне егееіі іо іо і'ого (анти¬ 
теза къ ипіиш Нетто кіцпе Ішпіііі). 1(1. Сопі, 11. 8итша 
-гаі іп Сгавво )исип(Шаз витііш^ие іп _|'осагк1о Іеро.ч. 14. 
Ог. 1, 7. Зегстт соеіиіп. Сіе. Всгепііан соеіі. Ьіѵ. Бсгет 
Сетрезіаз. Ьіѵ. Бегепа і'гоіів. Сіе»*#,ри&ПМЗДК ' 

462. Сгаішз и дгаіез адеге, ЗеЪеге, дгпііат ІшЬеге, дг. ге¬ 

і'егге, дг. геМеге, дг. (асеге, дгаіі[ішгі, дгаіиіагі, дгаіигі. Благо-, 
дарить люоей будетъ ^гагіа» аееге, но благодарятъ боговъ или— 
впрочемъ это бываетъ очень рѣдко—такъ же благоговѣйно, какъ 
боговъ, гов. ярхаіек. (Благодаря ищу-ниб. имѣть что-ниб., 
быть обнзану чѣмъ-ннб. = получить что-ниб. по лат. будетъ <1е- 
Ьеге, ассеріиш геі'егге аіідиіф. (тгаііаш ІіаЬеге зн. чуеепт- 

чалпь благодарность, дг&ііаш геі'егге доказывать благодарность, 
платить, въ хорошемъ и худомъ смыслѣ. Въ этомъ смыслѣ го¬ 
ворили—впрочемъ очень рѣдко—и цгаііат гесЬіеге '). Но §Га- 
Ііаш і'асеге аіісиі аіісиі и& геі, прощать кому-ниб. нростушкъ 
и нр., т. е. не на.шшть наказанія за проступокъ и пр., есть 
тоже, что (рег ^таііаш) аіідиі.] сошіопаге аіісиі '’). Послѣднее 
употребляется еще и въ болѣе обширномъ смыслѣ: приносит 
кому-ниб. что-ниб. въ жертву, и черезъ это оно дѣлается близ¬ 
ко къ (іі'аііі'ісагі аіісиі —показывать себя къ вому-нвб. какимъ- 
ниб. обр. благосклоннымъ, ласковымъ, иногда и съ ассия. вещи— 
кому-ниб. изъ угожденія, преданности предлагать, приносить 
что-ниб. въ жертву либо въ подарокъ. Огаіиіагі, желать счас¬ 
тія, поздравлять, аіісиі сіе ге, аікцші, ге, уио<1—, есть выра- 

*) Предмет]., за который благодарятъ и яр. озиачается посредствомъ рго. 
*) Сл. § 484. 
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женіе обыкновенное; рѣже — у Цицерона и совсѣмъ ве упо¬ 
требляется— ^гаѣап аігеиі. Непаш.ч тпіЬі шгдиіагііща ѵегѣіз 
цгаігаа едіі. Сіе. Ниіі. 30. Ріека Іешріа таігша дгаіея «1т 
адтііит египі. ІЛѵ. а, 23. Махіта.ч ІіЪі угаііаз оптез еі ка- 
Ыге еѣ адеге йеЬетин. Сіе. РЬіі. 10, 1. Ііепшіеіаіе дгаіѵж 
геці гае гфгге пике поп рочке. ыѵ. 37, 37. І^иоай ѵіѵез, 
нипциат угоііат тМгіат риіаѵепя. Йаіі. -Іи«. 110. Воссію, 
циопіат рощніеі, дгаігат (Іеіісіі і'асіі. 1Щ. 104. Сгішеп Ьое 
поЬіз сошіопсліе. Сіе. Міі. 2. Рійіаеш че»уие ѵііашцие чиаш 
геі риЫіеае согФтаѵеге. Наіі. -Іиц. 70. Сиг ІіЬі Іюс пои дга- 
Щісег, ІІС8СІО. Сіе. Шѵ. 1, 10. ОгаЫог йЬі аЙіпіме ѵігі ор- 
ііті. ІЬпі. 7, 13. 

463. Асе г у асегЬт, итагиз, иврег. трогіипи», (еггет. Ата- 
ГП8, горькій (на вкусъ), антнт. къ Оиісіч; всего из '), терпкій, 

кислый, горькій, прежде всего также о вкусѣ, напр. незрѣлаго 
плода, ант шітіз; асег *і, острый, объ органахъ чувствъ, напр. 
зрѣнія, слуха, когда есть у нвхъ сиособность ясно различать 
предметы, и Ъ) о самихъ внѣшнихъ предметахъ, насколько 
они особенно сильно дѣйствуютъ на зрѣніе, слухъ, особенно на 
вкусъ и вообще на чувства (колютъ, рѣжутъ, щиплютъ, жгутъ), 
ант. ііеЬев, киаѵіч; а&рег, тиаокій, шероховатый, ант. Іаеѵіз 
(1еѵі§), прежде всего о тѣлахъ, на поверхности которыхъ есть 
такія болѣе или менѣе жесткія илп острыя неровности (бугорки 
п яыки), которыя дѣйствуютъ сколько-ниб. непріятно либо 
вредно на осязаніе, если ихъ либо пощупать либо наступитъ 
па нихъ, л на глазъ, если на нихъ смотрѣть: также гов. 
о предметахъ вкуса-, если онъ чувствуетъ что-ниб. щиплющее, 
и о звукахъ, если въ нпхъ для слуха есть невѣрность или рѣз¬ 
кость. Аіщіу$]ііиш и ;і)ое наз. ашага; аіпарі. аіііиіп и рірег 
паз. аегіа; рота ішпшіига наз. асегЬш асеіиш, рірег, аШит 
по вкусу наз. не только аегіа, но и асегЬа. О метаф. значе¬ 
ніи асег см. § 330; авіагнз въ прозѣ золотаго вѣка ыетафо- 

Отъ асег, какъ зирегЬиа отъ я и рек 
*) Но это слово пикогда не употребд. объ острой оконечности или лезвій 

орудія; корень его см. ^ 336. 



рическп употребляется рѣдко '); подъ асегЬнв въ ней разу¬ 
мѣется досадный, непріятный, о людяхъ, вещахъ и состояніяхъ, 
которыя непріятно дѣйствуютъ на кого-ниб., а а.чрег, жест¬ 
кій, суровый, недружелюбный, недоступный, гов, о такихъ лю¬ 
дяхъ, вещахъ и состояніяхъ, которыя отталкиваютъ отъ себя 
все, что къ нямъ приближается. Близко къ этому слову ііпрог- 
гшшч, тяжелый, упрямый, безалаберный, и іеггеш, безъ серд¬ 

ца, безчувственный,—такъ гов. особенно Цицеронъ,—но еще 
н=неизмѣнный, непоколебимый, какъ часто у Ливія. 8епМ 
анітяі еі биіеіа еі атага. Сіе. Легеч оеиіі, аегів КЫа* асег 
огіог. АсегЪт іпітіеив, асегЬигп виррііешт, ас. ]ийісійт Аз- 

рега Іоса, ачрегі топіея. М. Саіо (Старшій) азрегі аиіті еі 
Ііщщае асегЪае ві іттоёісе ііЬегае іиіі. Ьіѵ. 89, 40. Работ 
піѵе.9 ІгпЪп‘$цио іп чііѵік трегат ѵііат ігаѣеіів. РЬаейг.' 3, 7, 

14. Ітрогіипт аідие атепв іугаппич. Сіе. Жегѵеиз очвет, зі 
іе поп агпагет. ГсІ. Г)іѵ. Іп, 21. Саіо (Старшій) іп раііепйа 1а- 

Ьогів репсиИцие (еггеі ргоре согрогіз апішіг|ие і'иіі. Ріѵ. 39, 40. 

464. Іжгітаге, {Іеге, ріогаге, Іатепіагі, уиегі, парше, уѵт- 

іаге съ относящимися сюда именами существительными. «Пла¬ 

кать^ = проливать слезы—съ печали или съ радости—по лат. 

Іасгігааге % но Пеге 3) — плакать съ печали, а ріогаге '‘)~ 

плакать громко, безпрерывно, жалостно. «Жаловаться» (сѣто- | 

вать, скорбѣть), вообще быть недоволшу, по лат. сціегі, сошще- 

гі; Іатепіагі 6)=громко заявлять о скорби, предаваться гром¬ 

кимъ и горячимъ жалобамъ сѣтованіямъ, соединеннымъ со ш- | 

.тми, и рыданіямъ; ѵа&іте— выть, какъ дѣлаютъ малыя дѣти, 
цпіѵіЫгс ^—жалобно кричать о помощи, звать на помощь. ) 

9 Слѣд. яапр. „горькая ашшя“ будетъ асегЬа савіідаііо, ас. ѵох. асегЬш 
савпв. 

*) Отъ Іаегіша, одного корня съ доирОпѵ, бежро. 
])=»/.аіеіѵ. 
‘) Отъ Гіео, какъ рог Іо отъ іего. * 

‘) Сродно съ }.в«Гѵ, ргаеа. Ъібхнѵ. 

с) См. мѣсто изъ Баррона. 

’) Ьасгітаге, Пеге, ріогаге, ѵа&пв, циіпіаге— непереходные, но не веегда 
таивми бываютъ у постовъ, а прочіе, но крайней мѣрѣ въ отношеніи къ пред¬ 

метамъ неодушевленнымъ, бываютъ переходными н въ «розѣ. 



Сюда относятся имена существительныя, очень понятныя: Неіш, 

ріогаіич, Іапіепіа, огит, ІатшіШіо, ѵацііиз, циігіШіо*, но кв- 
вин зн. плачъ по мертвомъ, однородно съ пепіа или паеніа, о 
которомъ см. § 282-, циезіиз зн. опредѣленное (отдѣльное) 

жалобное дѣйствіе, выраженіе; циепба зн. горячія и непре¬ 

станныя рѣчи о непріятности, обидѣ, истинной либо выдуман- 

ной; ццегііштіа выраженіе неудовольствія на несправедливость 
или обиду, дѣйствительно испьтанную, жалоба передъ судом, 

■искъ. Жалоба судебная, т. е. обвиненіе, искъ, по лат. ассиваііо, 

асііо, саизза, реіійо, Іія; см. эти слова. Оашііо ІасгііяаЬапі. 
ѣіѵ. 27, 17. РІеЬаІ иіегцие поп бе зио зирріісіо, веб раіег 

бе ііііі шоПе, бе раігіз ііііиз. Сіе. Ѵегг. 1, 30. РІотпЯо 

іеззиз зіітп. Іб. Ай. іо, 9. Лнііраігі саесйаіет шиііегсиіае 

ІатепіаЬапіиг. Іб. Тизс. о, 38. АЬбіІі іи Ыктпасиііз Гоіѣи- 

паш зиапі гриегеЬапіиг. Саез. В. 0. 1, 39. ОиігіШ ів, циі уиі- 

і'іііит Шет сіатапз ітріогаѣ Ѵагго Ь. Ь. 6, 7. Ргае иіиіа- 

ІіЬиз Іутрапогитцие еі сутпЬаІогит зігерііи пиііа ѵох диігі- 

іапЫит іпіег саебев ехаибігі роіегаѣ Ьіѵ. 39, 8. Ерівіоіа 

ріепа і[тгеіагит езѣ Сіе. (^. і'г. 3, 8. Зизіит боіогет диеге- 

Іазсрие Ььуиз сіѵіШіз соцпозсііе. М, Масс. 23. Еотае ддап- 

топіае бе іиіз іпуигіія ІтЬеЫтйіг. Іб. Ѵегг. 3, 57. 

465. ЯЫеге, сасііірмп. Вісіеге, смѣяться, но сасіііп- 

парі, громко смѣяться, хохотать, ■/.а.ууаХаѵ, и съ этвмь словомъ 

одного корня. ШсІеЪапі сопѵіѵае, сасЫптІаіиг ірзе Арго- 

ПШ8. Сіе. Ѵегг. 3. 25. 

466. ОЪзізІеге, гезШеге, аАѵегзагі, геридпаге, геіисѣгі, ге- 

пііг, ге/гауагі, гесітпаге. ОЬ—и гезізіеге см. § 434. Аііѵег- 

загі зн. стоять напротивъ, противостоять въ качествѣ против¬ 

ника, оппонента, противиться, о лицахъ, вещахъ, состояніяхъ 

и качествахъ. Въ этихъ-же отношеніяхъ употребляются: герцц- 

тіго, протинодѣйствовать, противиться, бороться и т. и. 1) 

мечемъ, 2) вообще, какъ-бы-то-ни было; геГга@агі=противо¬ 

стоять, противодѣйствовать лицу, которое о чемъ-ниб. хлопо¬ 

четъ, старается выполнить что-ниб., либо какпмъ-ниб. цѣлямъ, 

предложенію; гепііі, появившееся со времени >Іивія—упирать¬ 

ся, бороться противъ чего-ниб.; геіисіагі, сдѣлавшееся обще- 
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употребительнымъ въ серебряномъ вѣкѣ, а прежде употребляв, 
шеееа только поэта* *® — бороться прошвъ—, противиться, в 
употребляемое только съ подлежащимъ изъ имени лица гесіа- 
шлгег==крикомъ давать знать, иго мы не хотимъ имѣть ника¬ 
кого дѣла съ чѣмъ-нпб.. не одобряемъ того, несогласны съ 
лидомъ иля его дѣйствіемъ. Понятно, что всѣ эти глаголы, при 
которыжъ дополненіе ставится въ дательномъ падежѣ, только 
метафоры им. оЬяябеге. Сіеошепев ѴеттІА ііЬМіпі оіѵегвагі нес 
роіегаг нес анйеЬаѣ Сіе. Ѵегг. 5, 31. Хоыгіз ргіто ібгйіег 
герщпаЬапі. Саез. В. О. 3, 4. Е]из огайопі ѵеЬетепІег аЬ 
ошшЬт гесіатаіиа е&Ц сопзиіе? недие солсейеЬалі пес- ѵаЗ- 
йе геридпаЪапІ. 1, 2. Тоід іііа іе\ реШлопі (пае 
гфадаіа е$(. И. Миг. 23* Мвііл геіисіапіі зрігіѣиз огіб оѣ- 
5ігиііиг. Ѵщг. Оеогр. 4, 317. ^иииі СаШ гтііеШез расіоз 
сіісегеііі е«5е. Сашіііи? пщ&і еаш р&сііопещ гяіат севе. 

Уѵ. 5, 49. ФФ 
46 7. Вез, Из, саиш. ап$а. Вез, какъ н русск, дѣло, озна¬ 

чаетъ еще и то, что сдѣлалось основаніемъ дда разбиратель¬ 

ства вообще, въ частности 2) между двумя партіями, а поэто¬ 
му еще и 3) основаніемъ юля процесса судебнаго,—дѣм, искъ, 

тяжба, процессъ, но все эго только въ смыслѣ предмета иди 
случая, вопроса, о которомъ поднято разбирательство, споръ, 
тяжба, а самый споръ, тяжба, какъ и процессъ въ этомъ смыс¬ 

лѣ. по-лат. наз. ш. старинное вііів. ' } Такое тез, которое кю- 

ниб. при политическихъ либо судебныхъ преніяхъ защищаетъ, 

•іо-лаг. наз. саиява. судебное дѣло, процессъ, съ точки зрѣнія 
лица, стороны, интересы которыхъ при этомъ защищаетъ либо 
само го лицо, та сторона, либо другое лицо, другая сторона, 

п въ частности 2) процессъ какого-ниб. обвиняемаго. Ііз въ . 

частности зв. визе в то, что проигравшая сторона должна 
заплатить. -) Аіщпашіо йе геЬт аЬ Ѵегге сопишь уийіеаіія- 

*) О сродствѣ сь вѣя. „Йоген* с*. Еорееева 1. 1. р. 461 ыѣд. 
*) Съ скаяьа = «ища т. е. прмтіпа часто совершенно одшв&вово упоіребхает- 

ы ааьа, ручка, ртвдоты, ушко у сосудовъ; во шо послѣднее слово метафора. 

в = сдутая, ішш, скорѣе равноенлкво словамъ: оссааіо. соріа, Іосвв. 
і.'іге амт аб гергеЬепйепйшв. Сіе. Ьаеѣ 16. во в гергеЬегшіопіз аша. 14 

і'шк 34. Слвчн Зевфферск, Сіе. Ьаеі. 16, § 59. 
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фіе еѣ йе рзйшк йяйз йкет2? <5еа5Іаиш«. Ск. 1Гегг. 1, 148. 
Нос поѵшп ееігаз припае Істге пето роТей, зе, «ртаа зев? 
отпей Ітсіпа рпЪѴкяпо ймйійегіг еі гет йе гоатЪш жопе 
гіТ. Тот Ъопа зпа тереДеге ас регзефп Ше аЦпе уѵікк. Ій. 
Ѵегт. 3,13. ІА» ^тп«ріа?глДа Іаіевш мз&таіа ей. 5ер. Мтй. 

7. Бе Аіехапйггпа ге тшшрт т«па ІавРнп ЪаЪео роіікеп 
те йЪі аЪзепІі Тикере? ртаевепгіЪяз сшпвіак забзѢасДопт. 

Ій. І)іѵ. 1. 5. Говорите* Ійта ййепйете аігой кет лйегге ів 
аікцзего. огаге, а§еге. атіиете н регйеге <Ск. Ог. 1, 36 5. а 
противоположное понтпе—оЫшете: точно такъ хе ашхат а^е- 

ге. огаге. регйеге, бЫіпеге, зн«—. гесірете, йеіепйегеи йкете 
саиззат спеталъво =защищаться нереіь стиль, но не гово¬ 

рится: еаиззаш іпіевдете или тіетте. ни Шип йісеге. йеіеядете. 

468. Асеизаге, ім диз таге, реіеге. іпеытге, іл$іашІиге, 
егітіпап, агдиеге, адехе. атрпгеп. атсе&ете. рШыІагг. йеіегте 
потея, гейт (асеге. щжЫаге, саінтяюгі. сиіраге, гергшп 
веге, ѵіітрегаге, іясгераге, ітрпЬаге, вЦигдаге, йкАп ж—. 

ехадііаге. Ассвваге аШріет ши аііршй. яашр. іпегйат аіі- 
еп]П5, въ обыкновенномъ быту зн. норіпатъ кого-ннб. за что- 
ввб., ставитъ—ему въ винт, обвинять за—*въ—і. Въ смыслѣ тех¬ 

ническаго выраженія на языкѣ еулебномъ это слово (асе. аБ- 

даеш а1іеи]п5 геі, де те’ —обвинять кого-ннб. въ уюлитжь 
преступленіи * Въ этомъ-же смыслѣ бываетъ ношей деГегге 
:ііісидИ5 де те = поднимать противъ кого-виб. передъ щрежа- 

щей властью, схѣд. въ большинствѣ случаевъ неролъ ргаеіог, 

обвиненіе въ тголошомъ преступленіи; точно такъ же и &ш|еѵ» 

геге, наор. ресшііа, сарііе, сарійз і де аінрю)—что могло дѣ¬ 

лать только правительственное лило, вапр. трибунъ народный— 

за уголовное преступленіе нре&іагатъ предъ народомъ денеж¬ 

ный штрафъ либо смертную казнь. Но ретеге аіщпіі} аЬ аіі- 
Чио. а большею частію ш іо ]Н5 ѵосаге или гареге аЦиеш і 
!е?е а^еге епш аіідао гов. о жалобахъ, искахъ гражданскихъ, 

частныхъ. Кейт іасеге или аееге геі, агсеззеге— & особен- 

“• еЛ.ІІЛ раЬ]ь.-« *4» ШЦП|Н ІМ№., .1 і іи г. ріГііи ІИ.Т1ГТ 

■е *$- .. .гг* •я |Цг шикц? ііѣийс л«ін- 



но чисто рояіиіягс пііциоіі) «іо ге или гоі—гов. какъ объ уго¬ 
ловныхъ, іаійі и гражданскихъ искахъ. ') Инь остальных'], гла- 
ічілоіі'ь техническія ггрмнпт. оси, еще только саіншпіагі ')= 
обвинять кого-ниб. только инт. крючкотворства, слѣд. неосно¬ 
вательно, слѣд. невиннаго,— уголовный-ли будетъ ист., н.іи 
гражданскій. М« саінтмтгі ^ялослошт., сплетничать, унотриб* 
іллосі. н въ обыкновюшішъ быту. !І«*~то\ішчеоии употреб¬ 
лялись* ■’) аг^иего аіідиеш гоі, сіе го, обвинять кого-ниб. на 
іісішішиіп дѣйствительныхъ либо выдуманныхъ докшштольат, 
іпсинмге аіііріеш, нііірші, слоно не-цицероновское, дѣлать ші- 
му-ішб. упреки, жаловаться на что-циб., у Цицерона іщ» выра¬ 
жается посредствомъ ехровіміаге сит а1П|ііо иЛірлД дцбц <Іе 
ге== привлекать кого-ннб. къ атвѣтеттіенпостн ил что-ниб , тре¬ 
бовать у кого-либ. отчета ит. чеыъ-ниб.; іпшшіаічі аііфіеш н)|ЛІ 
сіу ив геі-. ианодить то или другое на кого-ниб., кннить не¬ 
основательно,—а если объ атомъ дѣйствія доказано, что о о о :ш- 

намѣреншм*, то игобудетъ сніпшніагі; сгітііиігі (пііфцоні) тише,.« 
дить на кого-ниб худое, обносить кого-ниб.. и I») аІіфіііЩ 
иіісцінв или и от. асе. с. іиіін.~то или другое киму-шіб. сташш 
къ упрекъ, пг укориішу, иорицать, нмстанляті. съ худой сторопиі 
Міііііоіех нішн.ч ргаШіонік ассинаіт оні. Мор. МіК Іосгі.іаі; 
ассинт іміоіенееиі.иіііі. Сіе. Ог. 1,бн. Мтт Локсіі <1с рпиі 
сйііо (Іеііііегині. Ы. Ліиег. И». Сиріи* <»Ь теш шкіо дойр 
Міо <1е ішрШчіРііе ііііііо а<1 «нт «Нет шн/нтШщ оні.. ЦіѴі 
Н, НУ. Гішііиа поп сніпшиіа Іі|.іііш, кімі санігін, охегсіін, вщі 
пік інГогежІік кііено.ч Ііішіон рЫаЫ (опт. по доншіыгтнтлі 
Ишь, что кляуипимн процессный старался присжшиаті. себѣ 
чужія имѣнія, но еще и открыто — ипхватыішлг). (*іс. Ш 
‘27. іі5/Й Іеце іи ІжтІІІаІічп раіі’ін Іиніашеніо охііегом 1І)іи 
Сіе. Ог. 1, НИ, Мои орогіпіі Кочііііт іій ѵі іччіні Гісгі, 1$ 

Ѵаіів. 17 Иг (|іінпі іішрініи ишосі иіот риМсіи сирній игт 

'I Кіиівчіт, обо іігояіт. и'гнМ'Ь інюГнцо ом. Гримміптіку и Дршіішг.тіь 
'} Отт. ииііішніи, и иг» «ті. іѵітцшшоші оаіѵогп: 1'піиітш'І, ііиеіршт 
’) І'шіуМІІЮТВН, III) ТО Ч'ГІіПы НТК ГЛІИ'ііЛЫ III) уіШТ'робЛЛЛНШі II ІІІ'рі’ДТ. іудчя'і 

нкііт. и ругви. о/Ітсішіъ, іікшіірііікоіи. и 'г, Іі., по только 1ПМ1.НИ енікштт.: ИГКЧ' 
*'И) и!іі|іитіі іи. гммі'лТі щ.і) іі и міі-і'і., ніічпшт. діші, пои т. притшіі. ипп-ііііб. 
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год- 1(1- 011. ‘2, 14. 1'іішн «Іо п'інНшоіік (шш ровіиіаѵіі 
СіооІ. ар. Сіе. ІНѵ. ь, й. Лепіаиіоічни тіиптіагі і',гтіт- 

іиг. Ликі. Ііім'. ‘2, В. Тпітпич рІоЬЫ теши роіепііаш іиѵі 
біовс г.гітінаіміиг Гіс. Міі. Г>. ,ѵІі-іЬіиіІош соггиршт и гер 
Сушен сороге ппіінкйм апіш'ітпі. Мер. АІсіЬ. 7. ( аекііг ѵеіш 
пншіиг шііііеа іпеітЬаІ. ('нея. В. В. 1, 40. Кенія к Іе еі 
Іасііін «хЫІ.Іптгі іІйЬии, іріі ніійі Іегиш Но Ііія гвііиа щ(тЫ- 

Ііт. Сіе. Піѵ. Г», 2. 1*г«Ьгі шішіііиаіі ртбешпиит І'оиііітт. 

Ы. І'ІііІ, 2, Зй. 

2. Сиірагю, = I) охуждать, порицать предметъ» штошнъ лі~ 
ііымъ (иіищоіи, аІі(|іні!), 2) иаподить на что-ниб. іаііцнеш, аіі* 

<|(іі(І) кшіоішості. въ шмшй-ниб. порчѣ. веѵиѵпітиѣ, въ аодіі- 
том'і. пѣкѣ встрѣчнетси только у понтовъ к Замѣняется е.гѣду 
іоіцими глаголами и гюгргдгдаомі. сіііраш гітіегіч*. ш кіирцті. 
Порицать, охуждать, шутштпъ, иыг.типМшч, н/іЫмтъ йріылн., 

по-лат. ѵііирвгвге либо горгнііепііеіч", послѣднее ян. жулишь, 
что-бы кнкоП-ниб. вещи совсѣмъ не бьпо теперь и.ш прежде 
либо 21 что-бы каіеое-ииб. лицо ігь семь или другомъ отце- 

шічіін теперь либо прежде было не такимъ, каково оно теперь, 
поступило не такт., какъ поступаетъ оно,—либо ішргоЬіт', 

г. е. нг принимать> .іи мѣрное и.ш хороша;, иеодобрятъ, от¬ 

вергать, особ, о пищалъ. 11ч. остальныхъ г.шиш.ѵь то есть об¬ 

щаго, что пт, нихъ кт. понятію порицаніи прибавляется форм», 

іи. которой оно дѣлается, Такт. іш: го р его аІііщещ=:тіриціцт. 

громкими упреками или ругапѵіьстдемм, брашнъ, ііитіецтъ, 

інѵиііі іи аііі|ііеіи - напускаться (ел. бранью) на когодшб., ехв- 

р;і(ііго (аііціюш, аІі((іінІ)~- нападать на какое-ініб, лица либо 

на ісімсую-ніін. вещь ігь гшгіі догого рѣакомъ а грубомъ, что 
оно или она должны лишиться того мѣста, тты я т. и., 

которое до тѣхъ порт, нанимали, оіунгрга іпіііріет либо ніі- 

і(ііпІ, какое-ішб. ісачеетію)—.дѣлать упреки из. ішдахъ чест¬ 

ныхъ, некре.шшхь, добриііиілитчмыіых'ь. ітстшшть на истин¬ 

ный путь. Скіраімг аіі Ііія, Іииііаіиг «Ь ІІІІя. Ног. Я»1 1, 2, 

11. Агіюг пипе ацшш еиіраі,, ншю Іштннііа щрччв вйіега, 
попе іпі(|ііая Іііошем. Ы. (М, а, I, .41. Стин гшшжа ІаиіІаІ 
Гогина египінкріе іііпіініп ІѵішШіЧ» і'ШіртіІ ГІІ.теіІІ I'* іі 



Но біеіит ѵШгрегагі, Сіе. Еіп. 3, 12. Еит, ь/ш гергеЪетШ, 
іи ео гергеЪетШ, диод ртвіит (благодарнымъ) ргяеЬег тогіпш 
6ІС8І евзе. Іб. Ріяпс 33. Сяевяг ІетегіШет еирісІіШепщпе 
тйіішп гергеЪетШ. Спев. В. О. 7, 52. Нос пщяв (е роя- 
зе пес арргоЬяге пес ітргоЬаге. Сіе. А его). 2, 30. ГІяппі* 
Ьаі ргяѵіяятіія ргоЬгія 8Н08 іпсгераЬаі. Ьіѵ. 23, 45. СаШяіга- 

Йів тиіін тѵесіт юі іп ТЬеЪапов. Кер. Ератп. «. Ні отпек 
еопѵісіо сол8(іІік соггерН ехадііаЬапіиг. Сяев. В. С. І, 2. Іп- 

ѵепб яшЛ, сро 5 ап с бісепбі ехегекаііопет ехадііагепі я(фи 
сопІетпегепЕ Сіе. Ог 3, 16. Неттіпй оЪтгдаѵіі Саеіііш, 

8ІеиІ пепіілеш ипдият рягеп». 14. СаеІ. 11. 

469, Сопігоѵета. сопсегіаіт, аШегсаЫо, еопіепііо, ушдіім, 

гіт, йшеріаіт, йівриШіо. Два послѣднія слова понятны из 
§ 253, но сопігоѵегбіа зн. отношеніе, въ нопюромъ двѣ с во¬ 

роны вступили въ споръ, распрю о законности правъ на ка 
кую-ниб. вещь либо о правильности или истинѣ какого-ниб. 
мнѣнія '). С'Шісегіайо обыкновенно зн. пренія словесныя; аііег- 
саііо, перемѣнчивость въ рѣчахъ, рѣчи въ ту я другую сто¬ 
рону, причемъ невозможно настоящее раскрытіе дѣла; рщпит ІІ 
сердитая брань или ворчанье на кого-ниб., кто при этомъ яв¬ 
ляется либо совершенно -пассивнымъ, безотвѣтнымъ, либо но 
крайней мѣрѣ только защищающимся, гіха, брань, ссора,—та¬ 
кое отношеніе между сторонами, когда обѣ онѣ дѣйствуютъ 
другъ противъ друга наступательно; еопіепііо зн. вообще 
только усиліе, съ которымъ одна сторона противъ другой или 
двѣ стороны другъ противъ друга стараются защитить свои 
права или виды, либо взять верхъ. Тч'іЬіІ атпЬірі роіеяі, іп (|ло 
пол ініі гев сопігоѵегзіат. і'асіаі ;ші ѵегЪа. Ос. Ог. 34. Ра- 
сіаш, пс біиііив бе сопігоѵегзіа иокіга ас бе соггтшпі дыге 
биЫіеіів. Іб. Саесіп. 3. 8іпе и!!а сопіѵсѵегвіа. Г‘іс. І)о Рипісо 
Ьеііо (ршт аііиб М. Саіопі, аііпб Ь. Ьепіиіо ѵібегеіиг, ііиІЬі 
іпіег сов сопсегіаііо шнрштп і'иіЕ Іб. Тыке. 3, 21. ЕераП ае- 

*) Закоппость правъ разъясняется посредствомъ Йгвсеріаііо; справедливость 
взглядовъ, мнѣній посредством'!, йіврніаііо. 

‘і Отъ зигзаге, которое отъ с|іі»,какъ ротнаго отъ ригив, Гиті^аге оттЛитие, 



цпа іпн[«І8 тіьсепіез е ЛшеріаИопе аііегсѵіітет іесепнй. 
ІЛѵ. 35, 17. Ѵіа Ша Мі еі (уиійѵіз ройиз цилт рйісіпт гдѣ 
Аізсеріаііо аиі циаейіо. Сіе. СіиетЛ. 35. Саѵепйит ей, не 
еііат іп «гаѵез іттіеійаз сопѵегіапі зе едпіеійае, ех 9п\Ѵтв 
)игдіа, таіейісіа, сопШтоеііае днлптЛиг. Ій. Ъаеі. 21. Асайе- 
шіае сшп Хепопе гаа§па та ей. Ій. Ьіѵ. 9, 22. Марра сои- 
ітіго НегасНетішп Іѵііі Ій. ВлІЬ. 

470. Ствепііге, аезепіігі, сопсопіаге, сопсіпеге, сопдгшге, 
сопѵепіге, грюйтге. сопсепіиз, каппопіа, аріт, Ыопеиз, сот- 

тосків, оррогктт, сопзепіапеиз, ІшШіз. Соизепііге говорили 
главнымъ образомъ о лицахъ (тот аінріо, аіісиі, ігйег нов...) — 

быть согласнымъ касательно сужденія, взгляда, мнѣнія, либо 
желанія, цѣлщ Ъ) о вещахъ—горлюнироватъ, соотвѣтствовать, 
быть согласнымъ, сообразнымъ, быть согласію въ чемъ, т. е. 
имѣть одинаковую цѣль, наружность, причину. Азвепіігі гов. 

только о лицахъ 1 аіісиі)=соиашо.тъся. Главнымъ образомъ— 

слѣд. не исключительно—о подлежащихъ не-лачныхъ въ прозѣ 
золотаго вѣка употреблялись 1) соисоггіаге и 2) сопсіпеге, = 

(какъ бы пѣть одинаковымъ образомъ), бритъ въ одномъ тонѣ, 

одну ноту, бытъ согласнымъ, гармонировать, отъ сопеепііге и 
между собою различаются только по корню: въ основаніи соп- 

сѳгйаге образъ «согласныя сердца», а въ сопсіпеге «вмѣстѣ, 
одновременно начинающіе звучать, играть музыкальные инстру¬ 

менты ')»; 3) соіщтиеѵе бшпь соиасну касательно мѣры 

или масштаба означеннаго либо подразумеваемаго, подходит, 

приходиться (другъ къ другу), быть соразмѣрнымъ, сотіадатъ: 

4) (ціайгаге (только о подлежащихъ не-ллчныхъ) іп аііциепі, 
іп (нй) аіЦпиІ —подходитъ, приходиться къ какому-вьб. лицу, 

къ чему-ниб., находшгіъ примѣненіе, ѵътъ приложиму,—<ах- 
йеге іп- аііонені, іп лііг/ині. Ташке и сопѵепіге употребляется 

9 Разумѣется, писатель изъ четырехъ сподручныхъ глаголенъ всякій разъ 
выбиралъ топ, тропъ котораго былъ приличенъ. Тли;ела будетъ рѣчь о вд- 

комъ-ниб. возрастѣ: ѵиіш сит оіаНопе совсіпіі, нм. сов§гШ*1, совсопіал, 
сопзепііі. 

*) Дедерлейнъ сов—И іищиеге относитъ къ различнымъ коршшъ; см., на- 

врот., Корссена, 1. !. р. 54. 
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всего баа» а толмелищи** ве-лятаымн либо безлично. в 
щртШк 1) во смыслу весь»» близко къ сопяевііге, т. е. = 
битъ соглаевт въ чеяъ быть за одно, устанавливаться согла- 
яевйо касательно іего-нмб.. что составляетъ предметъ разби¬ 
рательства и требуетъ прочнаго рѣшеніи '). но еще 2) близко 
къ с ішртнте, диаіігжге, х. е. =- прішнпиться, бытъ прилыч- 
мыла *]. Ре ШІіШе яшіегііае оншев то оге сопвепЫѵпІ. Сіе. 
Ьаеі. йгіеІмЫо согрогік арга сашровійоне шетЬгогшп нщ- 
тес освіое еі йеіеті 1к>с, чвоа ініег не оншев рагіек ст- 
«яііипі. Ы. Оіліщ іШ Рш біееЬапГ восіоя сотеті-ш ттт 
аб річнЗевскш НалпІЬ&Іі нгЬею Кот&иаш. Ііѵ. 27, 9. Се¬ 
кта Сгшо вшяИог. Сіе. Ог. 1, 9. і'і еогрогіз іешрегаііо, 
двиш еа сояргыикі шіег ее, е диіЬык согвгатив. вапігав. ые 
аж гідаішу диеш еівк ^ибісіа орткшекдие сопсогоіапі. Ы. 
Тивс. 4, ІЙ. Сгаесі «Ііев шешебдие сопдгчеге ѵоіиііі сит 50- 
Ш Ішмщпе гаШше. М. Ѵегг. 2, Ш. ѴаЗйе е)из ѳегшо сши 
Ііш ііП-егів атдгшЪаІ Ы. А#» 2, 8. Надо «ши шогіЬив еі 
Шага сояргѵтш: М Ьаеі. 8. АнѣіосЬо Біоіеі ге сопстт 
гіііешаг, ѵегЬіи біьегераге. И. N. Тешрнз шіег еов 
ргоеііі сеішшИешіі етѵтегиі. Саез. В. 0.2, 19. Рах... ше 
ѵеліі- Ошта, чине ешл тигріШЙіие аійріа йкишиг, іи ІЙ2& 
эшііегеш ініеишг дишігаге. Сіе. Саеі. 29. Соіішглі іаие ей 
аЛ реЛеш аріе етѵегшге. И. Ни. 3, 14. Еті пеню, ш диет 
швріеіо сотепігеі. И. Ашег. 23. <^иі сопсепіі' (Какъ ішжетеа 
одно съ другимъ?) Ы. КЬсс. 17 

2. СонееііШбназ. еоеданеаіевісьольіціхь ииструмевтоьъ либо 
голосовъ въ музыкальную гармонію, которая сама во себѣ над. 

Ьапііоііій, хррѵи,& таш шрвосво 2)=сошешіо, совьеизш, 
совѵешеіша, если эгаси едоками означается качество пред*, 

неод., =еогдасіе. гармонія, ѴЫеішиш ей ш ѵііа, ге іогіе дим 
Ліесгереі. ѵеі тиііо етш та&ш, дно шауог еі шеііог яіЛіо- 

'} Рях соптепіе шіііі О-сиіи = <іе расе шііи (ееиш еопѵ. яда іоіег и- 
мбо Йе р8.«е сопѵеил; во есхв вмѣсто рах вів Йе расе можно сказ») 
іім рах я еопѵеші=:ее» согласіе і у< «кеиіѵ я ар яодяежаяша • а 

ямъ быть в асе. с. Ма, 
') Соыяв. « іо (рѣдко *(3) аІЦвій дибо съ да*. 
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ішт, ци&ш ^овогши, сонсЫт ей. Сіе. Об. 1, 40. Миш ци- 

■йат циааі (Ошл$и$ ііосігтапип сопев»! а $<іие герегііш. Ы 
Ог. 3, 6. Сошепйо ѵоішііаіиш, беніевиагши, Йийіогши. 11. 

Ьаеі. 4. >ѵи11иш аішгі &иіюа1 риіскгіішііиеш. теиизШеш. 

гтіепііат раЛіиш веиііі М. ОЙ. 1 4. 

і. * Приличный, подхмящій. «одмый» къ чему-нвб. а' по 
сущности по-дат. ійоиеиз. о лицахъ и вещахъ, Ь) по спеціаль¬ 

ному нащмшенію, обработка, искусству в техники. Судетъ 
ар{и$. рагіс. отъ арі$сі, ареге прилаживать. аасшшичЗаге, 

ірариххіѵ), в говорится почти только о подлежащихъ не-лич- 

выхъ. НаЪіІів, употребляемое о вещахъ в лицахъ, еслс они бе¬ 

рутся въ смыслѣ средствъ, ваз. то. что леисо вести, напра¬ 

вимъ. настроить, выработать для извѣстной цѣли, что имѣет 
надлежащую форму, величину, твердость, подвижность, лов¬ 

кость и т. и. Сообразный съ Ц№.»ью. Шныѵ Оля юым. безъ 
всякаго добавочнаго оттѣнка, и поэтому часто право=выюб- 

ный по дат. еошшойш; сообразный съ иллыо, шдный для тли 
въ смыслѣ эпитета вещи, которая при данномъ извѣстномъ 
обстоятельствѣ принесла иди указала случай къ чемѵ-ндС.. по¬ 

мощь, будетъ орропишіа. Отъ всѣхъ этихъ прилагательныхъ 
отлично сошеиШіеи$ а) согласный ісиш ге, аИсиі геі, съ чѣмъ- 

ннб.'І. но только о вещахъ, Ъ) съ ей, слѣд. еоизеніаиеиш ей, 
понятіе философское = (ѳго) согласно (съ тѣмъ), резонно, (пра¬ 

вильно) изъ того слѣдуетъ, Саке арН ай рейещ и саіееі /ш- 

Ы1е$. Сіе. Раз! иш ішТига апішапТіЬиз еиш. циі сиіфіе арЫ 
евзеі, сошрагаѵіт. Ій. N. Б. 2. ъ7. Гаіегтш ид’іі ч-шрег 

Попей т ѵівп чіеѵегзогіо Ы. ІИѵ. 6.19 Ьосив ай асіещ 
шйгиешіа:. ^оіікѵѵя зЦие Пожив - г' !■ 1 \ 

тодим ашп іешри . 2\иициаш іи^еиіиш Ыещ •;>? г - 

ѵ ГБІвзііиаз рнгеініиіг. атуие шрешиЗиш АаШіив Гик. Со. 4. 

471. Юізраг. трас, иЫтіІи. «Неравный, не 
одинаковый» въ смыслѣ «раиичный но свойствамъ въ сущ¬ 

ности» іп. ііібраг, но ішраг «не оідинатвои .щм. 

степени, лч і,рлмо-протрціона.ѣныіі» какъ нечетныя числа, 

а отсюда Ь) различный но величин», симъ, важности, в с 
если одинъ изъ предметовъ, различныхъ между собою къ этомъ 

Зі* 
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отношеніи, противополагается другому = слабый въ сравне¬ 

ніи съ—. Поэтому (Іівраг означаетъ неравенство между ве¬ 
щами качественное, а ігпраг количественное. АЬапіШз — сло- 
во не-классическое, вмѣсто котораго ранѣе употреблялось 
сішітіііе, если надобно было означить несходство въ наруд- 
иости. Ггаігек пес аеіабе пес ѵігіЬик сШрагев (Гораціи и Кур! 
аціи). Ілѵ. 1, 24. Кшпегш ітраг нечетное число. Ра г аиійі 
сіа Еопшш, сопвШо еі ѵігіЬин ітраг егаі. Ілѵ. 27, 1. 

472, ІИЦ'егге, йіясгераге, йЫаге, іпіегеш, (Л/іЪгепііа, йшг 
рапію, сіізіапііи, йгвсгітт, (Иѵегвііаз, ѵагіеіаз, ѵаггаііо, ѵагіщ, 
йіѵегвт, тиШрІех. ВііТегге *) означаетъ различіе, а сНвсге- 
раге 2) противоположность тактъ лицъ, вещей либо дѣй¬ 
ствій, которыя относятся къ оОному роду или виду или разу¬ 
мѣются подъ однимъ общимъ понятіемъ, но ііізіаге означаетъ 
различіе между лицами, вещами либо дѣйствіями въ примѣтахъ 
родовыхъ либо видовыхъ, т. е. если рѣчь идетъ о признакахъ, 
характеризующихъ разницу между родами либо видами ІМег- 
евве только оспариваетъ, отвергаетъ тооюество или одина¬ 
ковость предметовъ и большею частію привноситъ понятіе мѣры, 

указывающей на величину разница г). Изъ прилагательныхъ— 
ѵагіщ означаетъ одинаковое по робу (или виду) или сущно¬ 

сти, но при этой одинаковости различное, измѣнчивое въ про¬ 

явленіяхъ либо одновременно, либо неперемѣнно; (Ііѵег.'-из ‘)і 
озн. различное по роду и пиву, слѣд. по основному хариктущ 

или сущности, тиігіріех ооишковое по сущности, но, не¬ 
смотря на эту одинаковость, непостоянное въ своемъ ходѣ, неі 
выдерживающее основнаго характера, неровное. Отсюда «ІіЙе- 
гепііа зп. различіе, а бівегеранііа противоположность между 
относящимися къ одному роду или виду, (Іізіанііа 5) различіе ^ 

*) п *) Въ йіДегге и Ціасгераге въ значеніи, о которомъ теперь идетъ рѣчь, 
нѣтъ ин реіТесІиіл, ни ниріпыт. ,| 

*) Все равно, мѣра-лн, степень берется, иди сущность іродъ), | 

‘) Собственно = обращенный, направленный въ равныя протввололоавы* 

стороны. 

Но не = разстояніе, о которомъ сличи іпіегѵаііит, враіітп. 
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но роду, ѵагіеіаз к ѵміайо одинаковость 'і по роду или сущ¬ 
ности при различіи въ явленіяхъ, йіѵегяііан различіе по ко¬ 
реннымъ свойствамъ или по сущности, йі&стпен принятое, 
условленное различіе. Йіаіиі а ѵоЫв поп йі^'егге ѵезіііи. Сіе. 
"РШ. 8, 11. Іасіа фік сит йісіік йшгержі. Ы. Гіи. % ВО. 
Л'ііа Ьотіпит АЫаі а ѵііа аиітаіішп. 1Л. ОЙ. 2, 4. Іпкгейі 
иііфйй іпіег Ыюгет еі ііоіогет. Ій. Тине. 2, 2а. (^иае соі- 
Ісційі ех тгт еі Ліѵепіз йийііх еі агйішз. Ы. Ог. 1, 61. 
Оссиііае Ьот’тит ѵоіипіаіея тиШрИащие тіигие. Ій. Ер. 

Бті. 1, 1. Ѵагіеіиз ргоргіе йісііиг ’т йізрагііпщ соІогіЬиз. 
Ы. Гт. 2, 3. Еовйет сопзиіея ееіегае сепіигіае віие иііа ѵа- 
гшііопе йіхепші. Еіѵ. 24, 9. ЫЦегепіш ей ішпейі еі йесогі. 
Сіе. ОЙ. 1, 27. Іпіег йіоісоз еі Еегіраіеіісоа йжщтйш ей. 

Ій. Еіп. 3, 13. Мацпа ей іпіег еоз тогша йийштпкріе йі- 
зіапііа. Ій. Ііаеі. 20. М;щиа рег отпев "епіез паііопезцие Ііи- 

р>иае (Мѵегзіків ей. Опіці. Іпй. 11, В. Вегѵіив сонйііог езі 
ОЩПІ8 іп сіѵііаіе іШсгітіпіз (іпіег сіѵез) огйіпшшріе. Ідѵ. 1,42. 

Прим. Роза, фіалка, левкой, гвоздика и проч. будутъ ѵагіа 
йогшп уепеіа, насколько опѣ хоть псѣ-—цвѣты, но различны меж¬ 

ду собою по цвѣту, величинѣ, запаху и пр.; но тѣ же цвѣты мож¬ 

но называть и гііѵегяа "снега, насколько они составляютъ раз¬ 

личные классы. Если на видъ выставляется, главнымъ образомъ, 

то, что все это—цвѣты, то, по моему мнѣнію, надобно ска¬ 

зать ѵагіа, а если то, что это цвѣты различные, то іііѵегза. 

Бъ кругу нравственныхъ понятій ііійегшіі іпіег зе Ішпейищ и 
Іпгре, такъ какъ хотя то и другое — понятія нравственныя, 

однако въ тоже время въ нихъ есть и такія черты, которыя 
ихъ различаютъ; тѣ же понятія йішерапі іпіег ее. такъ какъ 
хотя то и другое — понятія нр шетвениыя, однако они другъ 
другу противоположны; ио въ тоже время они и йізіаііі іпіег 
ее, такъ какъ одно относится къ нравственно-доброму, а дру¬ 

гое къ нравственно-худому. 

'/ Ѵагіеіаз наз, разнообразіе, ирисуіцее самимъ предметамъ, тагіаііо угмр ■■ 
епное разнообразіе: поэтому надобно гои. ѵагіасіо йеіесіаі. 
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473. Асеитіог, реШог, асіог, раігопив, скігосаіив. Объ абѵоса- 
<іі8 и ргДгопме см. § 476. Асепяаіог ваз. обвинитель въ процессѣ 
у головномъ (санева рпЬііса), реіііог обвинитель въ иродеесѣ граж¬ 
данскомъ (сяо.%а ргіѵаіа), асіог, кто ведетъ дѣло, искъ, раз- 
р абошваетъ, приводитъ въ силу уголовный либо гражданскій 
процессъ, СЯШ8ГШ зріЬ. Ассишіогев іішНов езво іп сіѵііиіс иіііс 
ееС, иі теі и совііпеаіиг аийасіа. Сіе. А тег. 20. Ів ш Ітс 
еапш. петіиет ргяеропетішп езве тіЬі тіогет (въ процес¬ 
сѣ противъ Берреса) рпіаШ. Сіе. Саесіі. 1. Нспю ех пшпего 

сікегіогиіп ровіиІаЬаі, «< ПИ, ижіе реіегеіпг, ехсерііо скгеіиг, 
си/ив ресшііае сііез Гиі$нсі, ^ио^1 реіііогіз сапвпа сотрягайш 
ез$е поп іііЫІіреЬаі. М. Ог. 1, 37. 

473 Ъ. Ъійех, Маіог, чиайгиріаіог. Всякій, кто дѣлаетъ по¬ 
казаніе, заявленіе, тайно либо открыто, наз. інсіех, отъ ігкіі- 
сеге, безъ унизительнаго смысла. Но кто изъ выгодъ либо изъ 
другихъ кякихъ-ниб. личныхъ интересовъ сдѣлалъ показанія 
подлежащей власти о преступленіи выдуманномъ, или, по край- ік 
ней мѣрѣ, безъ уваженія къ чувству добра и справедливости, И 
тотъ назывался ііеіаіог, отъ (ІеГегге; это слово вошло въ Я 
употребленіе во время имперіи. Онъ былъ въ такомъ-же пре . Я 
зрѣніи, въ какомъ уже во время республики былъ циагІгирк- 

іог, т. е. тотъ, кто обвиненіе выдумывалъ только для того, что- 

бы, въ случаѣ осужденія обвиненнаго, получить награду, обѣ¬ 

щанную закономъ, именно, четвертую часть штрафной суммы. 

Но потомъ тѣмъ-же словомъ означался человѣкъ, вообще за¬ 

водившій процессъ изъ выгодъ, такъ что это слово звучало 
одинаково съ саіитшаіог. Ргаетіит ішіісі (Ѵігкіісіо ?егѵо) 

ресиміа ех аегагіо, НЬегіаз еі сіѵііав діаіа еві. Ідѵ. 2, 5. 
Ргіпсерк, <щі сШиіош нон савііцаі, іггіѣар 8иеі. Ііотіі. 9. 

(,)шиігиркіог ез( ішргоЬив еі резШ'ог сіѵів. Лисѣ аіі Нег. 2, 

26. Сличи Лвсон. Саесіі. 7, который говоритъ нерѣшительно, 
Вольтера, НесІЛвдевсІі. стр. 880. [ изд., и Древности. 

474. Агдтге, соагдиеге, гесіагдиеге, сопѵіпсеге, геѵіпсеге, 

{Іетоп8Ігаге,ретіасІеіе. А гниете *) въ значеніи «обвинять, взво- ^ 

‘) Отъ аг — а<1 и щиеге, какъ въ іи^гиеіе, слѣд. собственно — схватывать. 
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дитьл см § 468. Сюда относится оно въ значеніи умчатъ, 

изобличать, т. е. обвинятъ съ выставленіемъ фактовъ, доказы¬ 

вающихъ обвиненіе. Въ втомъ смыслѣ чаще гов. соагрете 
аіщиепі уличать кого-ниб. выставленіемъ доказательствъ, и 
2) аІЦиМ, подтверждать что-ниб. доказательствами, Ъ) опро¬ 

вергать. *), но въ прозѣ золотаго вѣка въ этомъ смыслѣ упо¬ 

требительнѣе было гейагаіеге. Сопѵіпсеге, 1) аіиріетп = ули¬ 

чать кого-ниб., 2) аііфші=доказывать что-ниб. неопровержи¬ 

мо. т. е. съ тѣмъ добавочнымъ оттѣнкомъ, что извѣстное до¬ 

казательство приведено съ неодолимою силою истины, съ увѣрен¬ 

ностью въ неотразимости. О геѵінсеге см.§ 120, о бешопьігаге 
§ 46; только надобно прибавить, что послѣдній глаголъ не от¬ 

носится, подобно предыдущимъ, главнымъ образомъ къ языку 
юристовъ, и не перенесенъ уже потомъ изъ этого языка на 
другія подобныя отношенія. Послѣднее замѣчаніе идетъ и 
къ регБиагІеге = разъясненіями, совѣтами доводитъ кою-ниб. 

до убѣжденія въ томъ. что—. Ресеаге Іісеі иепіші: срюа ап- 

Іет пои Іісеі, іс! Іюс шю Іепеіиг, §і ап/иНиг поп Іісеге. Сіе. 

Рагай. 3, 1. Рещчіегез апітов Итог агдиіі. Ѵіпг. Аеп. 4, 

13. ') ОипііЫш іи геЬіі8 соагдиііт а гае, стѵіпсгіиг а іезіі- 

1)іш, игреіиг еопіезвіопе зиа. Сіе. \Тегг. 2, 4, 47. Рииа Іаѣо- 

гік ііевійіат, гериіііаііо зирріісит вирегЪіат, атіеопш пе^іес- 

Гіо ішргоЫіаіет соагуиіі. И. Миг. 4. 

475. Ргоюсаге, егосаге. арреЛаге, еііаге съ сложными отъ 

нею, іггііаге, Іасешге, тзііііаге, зііптіаге, ѵосаге, гтііап. 

Изъ втнхъ глаголовъ о віігаиіаге уже было говорено въ § 425, 

а объ еѵосаге, ѵосаге, іпѵііаге и о простомъ еііаге п о еіеге 

въ § 70. Изъ остальныхъ—ргоѵосаге зн. 1) приглашать кого- 

ниб. выставиться или выдтн вонъ изъ запертаго либо закрыта¬ 

го мѣста (наружу, за дверь и т. п.); 2) приглашать кого-ниб. 

дѣлать что-нибудь сообща съ нами, Ь) вызывать на борьбу, 

споръ, тяжбу; 3) выраженіе юристовъ во время республики 

') Обь управленіи глаголовъ этого § см. Грамм. 

*) О сонг&иеге, геЗнг^иеге, сои—, геѵіисеге сл. § 120. 

3) Сл. Шмида, Ног. ЕрізЬ 1, 19, в. 



/ігоѵосиге и(і рарчіиш -- апнс.і.інрошіпіь кг, народному собранію 
на рѣшеніе дѣла, Ь) во время имперіи, когда шасть народнаго 
собранія перешла къ императору, ргоѵосиге ші Са«итті = 
ащщлировать къ императору. Когда къ значенія аинеллиро- 
і№ъ употребляется арреііяге, то ]) по время республики ото 
значитъ ааяеллядш къ породнымъ трибунам'!., арраііагв ІгіЬи* 
нов, 2) при императорахъ, ставшихъ обладателями роіевіяім 
ѣгзЬиш'сіае, апп, къ императору, арреЛмге Саеваппн, итак. обр. 

Іігоѵоо&ЩАй' Спекают и нррпііпге Саевагеш па практикѣ зна- 

>шло одно и тот Изъ сложныхъ отъ пЪіге, винсіѣаге вд, тола ■ 
тѣ снизу либо съ другаго юшопмшб. пункт тстиотщ 
поднятым, пробудить, оживить, привести въ движеніе лицо 
или вещь, которыя оставались или держались на одномъ мѣстѣ 
безъ движенія, въ покоѣ, въ бездѣйствія; 2) ехсіінге )) читать 
лицо или вещь на данное мѣсто дат. мѣста ея пребываніи, ли¬ 

бо Ь) иат, покоя, пассивности, возбудить, пробудитъ, побудитъ 
либо вообще къ дѣятельности, либо къ дѣятельности опредѣ¬ 

ленной М аіиріііі), и 2) дѣлать такъ, чтобы что-нибудь не 
бывшее, не явившееся, поднялось, возстало, вознеслось ли¬ 

бо Ь) осуществилось; сопсПяге ѣ) напряженіемъ либо амбуж- 

дентѣ шиш симъ вещи привести ее въ быстрое, сильное, 

бемокойное, страстное движеніе, дѣятельность, шкібудіпъ, 

подстрекнуть, подшит., шшлектршовать, поджечь, 1) 2) оымттъ 
«шеое-тб. состоите, никою еще не было, напряженіемъ и.ш 
возбужденіемъ всѣхъ млемеітанъ, вслѣдствіе котоутыхт. оно дол яс¬ 

но явиться; іосіѣшт, подстреканіемъ либо помощью со стороны 
привести лицо пли пещь кт. тому, {что-бы они ношъ ттмь 
гущеентмь ршшршчнлжь, наолоктрдаонались кт. ускоренному 
движенію или кт. онергической, горячей дѣятельности, 4) при¬ 

водить въ сильное, горячее движеніе, поджигать, подстрекать. 

ІітіІ.яге. означаетъ возбужденіе, поджиганіе, вызовъ отвращеніи, 

*) Прмдмотті, на который кш-ввб. ніиіріиооттгя, укшшншш оЛ.цишт ■ 
ай—, Іп— (в дивмаиін къ ітшттрешвішу). 

') Цѣлъ шыйуждеігіл щ. ягугвхи «л у таим. оиначвитиі ииерндетиимт. ш1 .>і*> 
• і. емыгъТі мічі у і! л. о с и чим’і. ішсроДСТИпмі іи 
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ралдражошя п т. п.; Іасеяяоге, отъ Іассге, пшктртти,, под- 

аадоршпгть коги-ннб. кактш-пиб. дѣйствіями къ тому, что-бы 
онъ быль вымапь или нашелся вынужікнным^ е>цатъ от обо¬ 

рон. пол., ваіцшіѵіѵѵьея, взяться аа орущіе; іпяп«лѵе. сродное 
съ вішшіаге, стіцыѵ (іга&ш), жужжаньемъ въ ушп подмдори- 

иаші, (ніі—, іп—у, ічш. о подстреканьи къ такимъ иоетупкамъ, 

къ которымъ у подстрекаемаго но было ии причинъ, пн охо¬ 

ты. Лрріик об бпЬштя арреііаоіі еѣ аггерілій а ѵіаіоге: Рго- 

%осо, іицпіі. Сіе. І'ЬіІ. 1, 3. Сох рготпіцаіа еві, иі <1е ѵі еі 
ііе ииуокіаів (Ііипнаіі (иі рирціпт ргоѵосШ. Ілѵ. 8, 88. Сох- 

сііат срыто (іп аШціет) и ѵеЬеіпепІіиа елртт теЙяге. Сои- 

сНат палет, ке іп іткіеш, яе іи іиииии. Сонсіііт: ииіИдблиІІ- 

нет (большинство, толпу), діііршш яре, іпц аіщиеиі ;иі рііііохо- 

ріішн. Сти ііагс Ье.Пит, іиитііит. наш, шііит, шіяепсипііат. 

Нвкаііаге о вошію, нерхиішіі (о врачѣ, Шн\), Іеяіеін (который 
не хочетъ тронуться съ мѣста), обыкновеннѣй схсііте Іевіет, 

яиясіі.аго Іасеніет Мітат (Ног). Ехсііаге е вошію или кот- 

ію — пробу ждан., будить кикимъ-ниб. слоиомъ, внукомъ, вооб- 

іцо ловило», но мшеііаѵе о вошію _ киѵн-ииб. .іетоіірш), крѣп¬ 

ко <■ нища іп толкнутъ, что-бы онъ вставалъ. Ехсііаге аЬ іиІегія, 

(ояіия, І'егнз, аіііріеіи ршішиш аііси'рія) иіі ѵігшіеш, ші Іаеіі- 

Іілні, ніі ІюИиш. Ехсікті Цитнн, шигоя, иипчііи, ясриіспии, 

іклішіі. іисоіиіішіі, Інсгітая, Побит, тия. Інсііиго ѵеіичпопііия 
юріиін, н.чѵет гения, аінричн іні Іаінтпіі, ші ЬиІІит, аіі иста, 

яішіішо иіпчуиз, аіириті т с.оияиіея, іи яотііит, ш ріоЬеш. 

Іігіішт Гнггоцие Іассжп' Ііігііяяіишш ѵіпнн ,-шяіія Ы. Сіе, 

МіІ. :и. Мацінітіия СагІІтідіиія Ноццнтя іи НаптЬпІвт 
інхііупііапі. 1,іѵ, 88, 47. 

І7(і. Тиіог, рпіет, ііе(ытг, ііиіШ, ауиМог, сиіиіог^рго- 

гшніііі , рпіпшаа. шігосаііш, тшііісщ піЬЫа* Тиіог, ап іиогі, 
ююб ранги» гь корнемъ шкіыіі тотъ, кто аіщшцаеть, охранамъ 
кою шіб, отъ іш.іможныхь опасностей, потерь, зтципшкь, по¬ 

кровитель, п и"., частности Ь> опекун* (ііесоіъ ріііешіолѣтшт), 
івеиіцниы и нр.). І'пшм'я, отъ ргаеяііібго, пая, не нрештдентъ 

4 11% і • и Іп I і ЫІ ііиГ • н тип о 



или предсѣдатель, а защитникъ, покровитель, который какъ- 

би занялъ мѣсто передъ кѣмъ-ниб. другемъ, для того чтобы 
отводитъ опасность к бѣду, впрочемъ употребл. рѣже, чѣмъ 
іиіог, и больше въ тонѣ возвышенномъ. — о богахъ, людяхъ госу¬ 

дарственныхъ и Т; ш Но сіеі'евяог вяз защитишь и отклони¬ 

тель несчастія уже при наступленіи опасности, и еще защит¬ 

никъ на судѣ. Уіжіех няз. тотъ, кто заботится о томъ, что-бы 
извѣстное лицо либо извѣстная вещь могли сохранить свои 
права либо Ь) о томъ, чтобы извѣстное лицо пли извѣстная 
вещь, въ случаѣ нарушенія ихъ правъ, не остались безъ должна¬ 

го удовлетворенія, защитникъ, заступникъ, помощппкъ, мститель. 

Соцвііог, тгШг, ргосигаіог и раігопш зн. представитель, за¬ 

мѣститель. повѣренный і,'Ого-ниб. другаго. Въ частности сигаіог 

наз. представитель, ходатай по дѣламъ, назначенный преторомъ, 

по дѣлу лица, которое по несовершеннолѣтіго, слабоумію и т. п. 

не можетъ само хорошенько сообразить и защитить свои инте¬ 

ресы на судѣ либо въ другомъ какомъ-нпб случаѣ; еоцпііог 

тотъ, кто былъ выставленъ кѣмъ-нпб. въ качествѣ представи¬ 

теля, повѣреннаго на судѣ и въ присутствіи протпвпой сторо¬ 

ны, и защищалъ дѣло поручителя какъ будто свое собственное, 

и потомъ, когда противная сторона бывала признана виновною, 

разсчитывался съ своимъ довѣрителемъ, точно такъ же какъ и 

ргосигаіог, который бывалъ уполномоченъ въ качествѣ пред¬ 

ставителя, повѣреннаго, кѣмъ-ниб. отсутствующимъ; раігоішя ') 

тотъ, кто велъ чье-ниб. дѣло на судѣ въ качествѣ ходатая по дѣ¬ 

ламъ (адвоката), но не въ качествѣ адвоката своего собственнаго 

дѣла, а въ такомъ смыслѣ, что послѣдствіями процесса, осужде¬ 

ніемъ и проч. затрогивался не онъ, а непосредственно тотъ, 

чье дѣло онъ велъ (кліентъ): а<Іѵосаіив тотъ, кто поддерживаетъ 

дѣло чье-ниб. на судѣ свонми совѣтами и своимъ присутствіемъ. 

Адвокатомъ бывалъ обыкновенно какой-ниб. ,]иге соиеиНир; па¬ 

трономъ—если и не такого же рода лицо, то по крайней мѣрѣ 

мастеръ слова высшаго разряда, огаіог; саизіііісіш, *) нанро- 

*) Отъ раіег, 

*) Отт. гаиввйгп Дісеге. 
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тивъ. былъ совсѣмъ не огаіог, а человѣкъ, который веденіе 
чужихъ процессовъ за плату сдѣлалъ своимъ ремесломъ, хода¬ 
тай но дѣламъ, но гаЬиІа ') наз. рѣшительно только крикунъ- 
сутяга. Апю теогішт: Мог яшп фз Иѣегіз. Сіе. Ай.12,28. 
Мигик сІе/'е'пзогіЪиз пийаГиз. Саез. Мисіиз раіегпі іигіз (Іфп- 
80г еі цнпяі раігітопіі ргориепаіпг виі. Сіе. Ог. 1, 57. Тгі- 
Ьшттп тауогез позігі ргаезШет ІіЬегМіз снвГойетцие еззе 
ѵоіиопті. ІЙ. Лст. 2, 6. 1п со ѵегіеѣаіиг Ѵігфіае заіиз, зі 
розіего йіе ѵтіех (ея отецъ) ііфгіае ай (етрцз ргаевіо еззеі. 
Ьіѵ. 3-, 46. N60 тейісі сгесііз пес сигаіот е&еге а ргаеіоге 
Йаіі. Ног. Ерізі. 1, 1, 102. 5) (фй іпіегезі ііЦег епю, (цн 
рег зе Ііфаі, еі (|иі содпЫог е?Г йаіиз? фиі рег зе Іііет соп- 
ГезШліг, зіЪі зоіі реііѣ: аііегі пето роіезГ, иізі цш содгйіог 
ез( Гас (из Сіе. Козе. Сот. 17. Коп аііа гаііо ртз сз( іи Кос 
<?епеге йипіахаГ, иігшп те Гниз ргосигаіог ііеіесегіі із. сиі 
Іеціітіе ргосигаіог гІісіГиг отніит гегит фз, (рй іп Ііаііа 
поп зіі аЬзііѵе геіриМісае саизза, циазі циійат раепе сіоті- 
пиз, Ію с езѣ аііепі уигіз ѵісагіиз, ап еіе. И. Саесіп. 20. Нпіс 
саиззае (Росція изъ Ааеріи) раігопиз ехзШі. Ій. Ашег. 2. Аг- 

іпаіоз Ьоѵпшез. сцюз іп зепаГшп аййихегаГ, Апіогаиз сопзиі 

агігосаіов арреПай ѵеііет айеззеі зіпе асігосаііз. 1(1. РЫК 1, 

7. Коп саиззШстп пезсіо цпет пецпе ргосіатаіогеш аиі 
гаЬиЫт соі^иігішиз, зей епт ѵігит, зіі огаГогіае агііз 
апГізГез. ІЙ. Ог. 1, 45. 

477. АсМісеге, аЩийісаге, ііесегпеге, іподпге, йатпаге, соп- 

йетпаге. Всѣ эта глаголы значатъ присуждать кому-тб, 

признавать за ктѣ-нпб., но въ частности аййісеге 1) есть вы¬ 

раженіе языка авгурадьнаго о птицахъ, когда онѣ своимъ по¬ 

явленіемъ (влѣвѣ), голосомъ, клеваньемъ пищи давали пред¬ 

знаменованіе, что то, для чего аизріеіа именно были произве¬ 

дены, богамъ пріятно, 2) есть выраженіе судебное, которымъ 
преторъ объявлялъ истцу (реіііог) позволеніе предъявить искъ 

’) КаЪнІа происходить отъ одного корил сь таѵіз, гаисиз, гаѵиз, гаЬіез, га- 
Ьеге, какъ 

*) См. IIIмиди къ этому мѣсту. 



— 540 —• 

{ЖІ(1 ^идісіиш) либо, вслѣдствіе опредѣленія у'шіісшп, извѣст¬ 
ную вещь или лицо присуждалъ ему въ собственность, а от¬ 
сюда 3) вообще—объявлять что-нибудь чьею собственностью, 
Абуисіісаге 1) въ языкѣ судебномъ объявлять по суду что ни- 
будь за кѣмъ-нибудь собственностью, 2) въ обыкновенномъ 
быту = объявлять что нибудь за кѣмъ-нибудь по-судейски, на- 
манеръ судьи, а отсюда Ь) приписывать, т. е. утверждать 
что то или другое качество, поступокъ и т. и. за извѣстнымъ 
лидомъ должны быть признаны, вмѣнены ему. Юесегпеге зн. 
опредѣлять, постановлять. 1 есть техническое выраженіе о 
такихъ рѣшеніяхъ сената, которыя онъ имѣетъ право сдѣлать 
самъ-собою. безъ сошіііа, напр. о провинціи, тріумфѣ, госу¬ 
дарственныхъ наградахъ и т. п., а отсюда Ь) перешло и на 
другія сферы в на обыкновенную жизнь, 2) въ языкѣ воен- 
ноыъ== рѣшить (ргаеііо, агшів) дѣло (бе аінріа ге). Ітщагё 
1) технически зн. формально, оффиціально требовать взыска¬ 

нія, наказанія, употреблялось о томъ случаѣ, когда какой-нпб. 

членъ правительства—обыкновенно ІгіЬ. р].—въ сошіііа ееніи- 
гіаіа или Ігіішіа дѣлалъ предложеніе о взысканіи съ извѣст¬ 

наго лица за какое-ниб. его преступленіе = дѣлать, вносить 
предложеніе о наказаніи кого-ниб., но 2) часто употреблялось 
и въ другихъ случаяхъ. Обыкновенный судебный терминъ для 
выраженія понятія: «присуждать къ какому-ниб. наказанію, 

приговаривать, осуждать на-» есть, какъ извѣстно, ііашцаге 
(сошіешнагер Лѵек вешеі аЦие ііегииі пои аМіхегипІ. Ілѵ. 

27, 10. Ічпкіик аМісііиг АеЬиііо. Сіе. Саесіи. б. ЬаЪео аг- 

’оііег, а«гі (]ікн1 іи шебіо геііеіиш егаі, рориіо Еоішшо аА)и- 

іісаѵіі И. Ой'. 1, 10. Р отрешив Баере шиШзгуие ѵегЪік 1іи]из 
шііи Баіиіет ітрегіі аЦие огЬік Іеггагит асіуисіісаѵіі. 16. А|і. 
1, 19. Рорціив (Аіііеиіеіівіиш) ігееепіав 8Шиа§ Оешеігіо 
Рііаіегео йесгеѵіі. Кер. МіІС 6. Шеш тіііі біхегаі, шиііат 
іподагаі. Сіе. Міі. 14. 

477 Ь. ВіГіегге, щіееге, ргфгге, ргостзііпаге, ргоЫаге, 

ргойісеге, атрГшге, сотрегепйіпаге, АіН'ішіеге, ргогоцаге. « От- 

кмдывать» дѣло, съ прибавленіемъ какого ниб. опредѣленнаго 
іеппшиз, ас! сціеш, либо и безъ прибавки его,—по лат. гов. 
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«Метге; откладывать на опредѣленный срокъ будетъ терсеге. 

чаще еще въ значеніи «переноситъ», напр. ай ?ена1нто, ай 
сопзтйетти ргоіегге отсрочилъ дальше, отдалить (дѣло или срокъ), 
неренести дѣло на другой срокъ либо срокъ назначитъ позже: 
ргоегазііпаге отложитъ съ сегодна до завтра, ѣ) то и дѣло 
откладывать со дня на день, отъ срока до срока; ргоіаіаге 
почти тоже=откладывать со дня на день, класть въ долгій 
ящикъ. Чисто къ судебному языку принадлежатъ 1» ргойісеге. 

съ сНега, выраженіе рѣдкое, назначить опредѣленный срокъ; 2 > 

атрііаге, (въ смыслѣ агарІШсаге принадлежитъ къ языку по- 

слѣ-клаеспческому) =отсрочить фазъ, другой, третій н прл. 

до слѣдующихъ засѣданій по дѣлу чьему-нибудь иііісрает, аіі- 
сщЫ); 3) сотрегепйіпаге судъ по какому-ннб. дѣду отложить 
іп йіегп регепйшнш т. е. на послѣ-завтра (на третій день!; 
4) (іійикіеге 'ѣ съ йіет, судебное или другое какое-ниб. пуб¬ 

личное разбирательство прервать п отложить до слѣдующаго 
дня. Ничего общаго со всѣми этими глаголами не имѣетъ рго- 

гораге: это слово зн. оставить за какимъ-еиб. должностнымъ 
лицомъ извѣстную должность, дѣло. вапр. шірегіши, ргоѵік- 

сіат. на дальнѣйшее время, напр іп ашішп. Кеш Лі^егге 
цікйкііе ас ргостзііпаге іЧі соерегшй. Сіе. Аѵпег. 9. А Саі. 

Лап. Іео-аііопев іп 1(1. ГеЬгиаг. геіісіеЪапіиг. И. Ои. іт. 2, 3. 

Касательно одного убійства сначала говорнтся: сопяніез (ко¬ 

торые въ этомъ случаѣ экстренно были назначены сенатомъ 

въ ссщшіогее) атрііив ргошшеіаѵівяе, т. е. ашрііазре геш, а 

потомъ: а сопзиШшз ге$ ргоіаіа езі. Сіе. Вгиі, 22. (^иегеЬа- 

Інг Сеіііециз восіов (іиЬігаінІо еі Ліев ргоЫтЛо (сроки для 

выполненія плана! тарная орроіѣшііШек согптіреге. 8а11. 

Саг. 43. ОгаСіошІшя іп посіеш репіікчіз а П’іЬшііз ртіісіа 
<1іез езі. ІАѵ. 38, 51. Огаѵіззшш ттіпіЬш ассмаК атрІШІ- 
дие: цтіт (Іісеініа сіе іпіещо саи&за еззеі, ехсизаСі ехіііісаиз- 

ва 80ІШП птіа&че. Ілг. 43. 2. ОІаисіа ргішик іиііі, иі сот- 

репшЫпагеіиг геиз: апіеа ѵеі риіісагі ргішо роіегаі теі аш- 

') си. Ног. 8#С 2, 1, 79 в тааі Бевті. Сеіі. 14, 2. 
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рііив ргопипіі&гі. Сіе. Уегт. 1,У. Тгізіе опіеи сііеін (народ¬ 
наго собранія) іЩПгііі. Ыѵ. 9, 38. 

478. АМісеге, аЬуийісаге, скшпаге, пеуаге. АМіееге в аЬ- 
ркіісаге. первое ніісш яЦдиід, а послѣднее аЬ аікріо аіідині 
либо піісиі аІідііЫ, значатъ «е признавать за юьмъ-ниб,, ош- 
казъщать кому-пиб. въ чемъ-нибобъявлять, что кому-нпб. что- 
ниб. яй слѣдуетъ, не принадлежитъ, антитеза по смыслу къ 
асМісеге и асі.|и<3ісаге, о которыхъ см. § 477, но употребляются 
въ томъ же кругу понятій. Шитаго сюда относится въ смы¬ 
слѣ приговорить къ лишенію чею-ниб., напр. (Іашпагс енрі- 
ІІ8, сл. § 477. Не%&ге сюда относится въ значеніи отказывать 
кому-ниб. т чемь-ниб.; объ этот см. § 260. СДшгп Каѵіик 
щ дшііиог рагіев ѵіпеаш 6ІѴІ8І68еі Ігезцие рагіез аѵев пМі- * 
хіввені, диагіа рагіе иѵапі іпѵсті. Сіе. ТЯѵт. 1, 17. Арріи$ 
СіаисІіи5 ѵіпсіісш Ѵігщшае аіеііхіі. Ьіѵ. 3, 56. Еи11и| пікіі- 
саЬіі, АіехашМаш ге«:І8 евве, а рориіо Еошапо аЬриІісаЫб 

Сіе, А@гнг. 2, 16. ^ 

479. АМісаге, гепипііаге, йеропеге, ропеге, сИтШеге, аЪго- 

даге, тоѵеге Іосо. Слагать съ себя должность, отказываться 

отъ должности, выходить въ отставку по лат. гов. аікіісаге 
зе тпарівігаіи либо аЬііісаге шадійігаіиш. На военномъ языкѣ 
въ этомъ смыслѣ о должности командира гов. «Іеропеге, т. е. 
ішрепиш. Но этотъ глаголъ употребляется и въ болѣе общемъ 
значеніи отказываться, оставлять, покидать, бросать и т. н., 

въ смыслѣ ревете, о которомъ сы. § 351. Въ смыслѣ отпус¬ 

кать гов. «ІітііХеге — выпускать, отпускать освобождать отъ 
дѣла, отъ обязанностей, а поэтому хорошо идетъ и вмѣсто 
«увольнять отъ должности)!, вмѣсто чего можно сказать н Іосо 
шоѵеге. Но ни одно изъ этихъ словъ нельзя было употребить, 

если какой-ниб. шарібігаіик либо (рп егаі енш ішропо дол¬ 

женъ былъ отказаться отъ должности: если онъ не хотѣлъ сдѣ¬ 

лать этого добровольно ох ішеіогііаіе зепаѣиз, то какой-ниб. 

шащБІгаІиб въ народномъ собраніи дѣлалъ предложеніе объ 
отрѣшеніи извѣстнаго лица отъ должности, собраніе прини¬ 

мало предложеніе, и так. обр. лицо и лишалось должности; 

дѣлать такое предложеніе противъ кого-ниб. называлось аЬго- 
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тщге ыИсш. напр. тайівігаішп, ітрегішп- И гештй&ге аіісні, 
если тутъ не будетъ имени вещи иІЦцісІ), часто можетъ зна¬ 
чить: «увольнять, отпускать»,—хотя оно собственно значитъ 
«отказываться отъ связи съ кѣмъ-ниб., въ которой до тѣхъ 
поръ съ нимъ мы были.» СопщІ ае аЫісагіі тащзігаіи. Ііѵ. 1. 

2. Ѵеіогапі тііііеа а зирегіогЛтв ітрегаіогіѣиз йітті егаиі, 
Саев. В. С. 8, 4. Аеііия ай Іеііаіез геінііі, пит Аеіоіів аосі- 
еіав еѣ атісіііа гтѵМістйа еввеі. Тіѵ. 35. 3. 

480. Роет, тѵМа, вирріттп. Вт, древнѣйшія времена былъ 
обычай, хотя и не всегда всѣми выполнявшійся, заставлять 
откупаться отъ мести, избавляться выкупомъ, т. е. отдачей 
овцы либо другаго какого-ииб. имущества.') Этотъ выкупъ наз. 
'рота, сродно съ т.о\лг„ отоіѵа, пеня. Но впослѣдствіи это 
слово стало означать всякое наказаніе, штрафъ имущественный 
либо жертву личностью, либо то и другое. Миііа наз. только 
штрафъ имущественный, слѣд. въ частности штрафъ денежный, 
какъ за преступленіе противъ закона, такъ и за проступокъ 
противъ дисциплины, а шрріісіит наз. только тѣлесныя стра¬ 
данія и смертная казнь. Сл. 455, МШігійаіев роелѵж асіішс 
ииііащ 8ііо бі^патп всеіеге ви&серіі. Сіе. Мапіі. 3. Тетсіп»е- 
іогіх саріѣіа роепат ііз, дш поп рагиегіпі:, сопвШиіг. Саев. 

В. Сг. 7, 71. СІаЬгіопі гепіит івіііит тиііа ітщаіи ев*. 

Іііѵ. 37, 58. Сшкі тррііешт йіцпит ІіЬііІіпе е]пз тѵеиіав? 
Сіе. Ѵегг. 2, 16. 

481. Мегсге, тегегі съ сложными, сііупит еж. Въ значе¬ 

ніи показывать услугу» гов. тегеог, тегііиз вит н тегиі, 
тегегі сіе аіісцю, <іе ге, Ьепе, шеііив, орііше, ііа, Щ н пр.г), 

но въ значеніи «заслуживать», т. е. своими трудами, дѣятель¬ 

ностью либо участіемъ пріобрѣтать себѣ право на получе¬ 

ніе. какого-нпб. вознагражденія, въ смыслѣ награды, либо Ь) 

навлечь на себя, подвергнуться чему-ниб. какъ возмездію, 

') Поэтому достается м—(потерпѣть, поплатиться и поя.) палобао выра¬ 

жать оборотами росная баге, яоіѵеге, а ие посредствомъ раіі. 

г) „Послужить, услужить“ часто— „хорошо послужить”, и потому надобно 
переводить ие одномъ тегегі, но Вене тегегі. 
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тп.мтѣ, ') выработать, заслужить, въ колотомъ вѣкѣ обык¬ 
новенно говорили тегео, тегпі, тегеге яііфікі, аі с. сопр 
Щгпне, отъ одного корня съ (Іесеі, зав. «имѣющій всѣ каче¬ 
ства, какія требуются въ виду липа или врщп, ояпаченпыхъ 
въ атомъ случаѣ творительнымъ падежомъ либо предложеніемъ 
съ и* иля <?ш с. соп].»,—требуются для того, чго-бы нмп вла¬ 
дѣть, получить вытерпѣть пхъ, или быть отдшту, пострадать 
за нихъ, и сііщмті ееве, быть достойнымъ, но также часто за¬ 
служивать. Соттегеге =- усиленному тегеге, только дополне¬ 
ніемъ при атомъ бываетъ имя ѵего-нпб. непріятнаго, слѣд.= 
навлекать на себя, подвергаться; рго?негеге = усплгппому те¬ 
геге, особ, въ хорошую сторону, п ргоіж*гегі —усиленному 
шегегі, опять въ хорошую сторону, какъ и рѣдкое, у Цице¬ 
рона не встрѣчающееся, (Іепіегегі аііфіет = пктегі (1е аіігрш. 
На (ііігпиа примѣры см, въ Грамматикахъ. Мегеге поп ашр- 

Ііив роіепші сіио<!есіш пегів. Сіе. Коне. Сот. 10. Спеціаль¬ 

ное выраженіе: шегеге яіірешііа либо одно тегеге — служить 
солдатомъ, 8осгаіез геерошій зезс жгите *), ій, аіирІІ8§іпіІ8 
ЬопогіШ еі ргаетпа ііесогагеіиг. Сіе. Ог. 1, 54. Саеяаг а 
те пиііо шео тегііо яііениз егаі. М. 8езС 17. ІпІетіцаЬа- 

інг геия. циаіп роенат зеке соттегиіззе соій’йегеіиг, 1(1. Ог. 1, ш 
54. (^иит пііііі рготегеаі, ровіиЫ і(1 «гаііае зіЬі арропі. 1 

Тег. Аіиіг. 1, 2, 30. Пет ііііі, (]ио<1 ііепе рготегііиз і'иегЦ I 

(Іиріісаѵегй. 1(1. Рііопи, 3, 2, 31. Іктегегніі Ьтіеіісіо Іат Я 
роіепіет сіѵіШет ншкріаш рагет осгазіопет (ІаЬиій іііі. 
Ыѵ. 3, 18. 

481 Ь. Ргаетгит, тегеев, ргеііит, зіірепйіит, тіагіт, 

репзіо. Ргаегаіиіп 3). вознагражденіе, цѣня, наз. почетная пла¬ 

та, получаемая такого заслугою или свободнымъ усердіемъ къ 

') Ьнрочеыъ въ хорошей прозѣ въ этомъ смыслѣ уіютребляется только юс- 

гііив, особ, тегііо. 

*) И"ііятно, что здѣсь могло-бы стоять и ііі^пиш зеве езве, <]ій, ш» оче¬ 

видно, что въ смыслѣ роешь, чиае Оідпа е.«1 івіо асеіеге (иа осиои. ЙІаиіІ. 8) 
ііельвя сказать: росли, циан шегиіі івііиі вееііш, а развѣ только наоборотъ: 
циаш шегиіі івіи<1 зееіиа. 

Ч Отъ рейс н етеге, слѣд. собств. взятое, достаіппееся прежде щукахъ. 



дѣлу, которое произошло изъ ир&нетаенинхъ основаній долга 
и чести, а не изъ желанія выгодъ, тегсев М условленная, на- 
заачеинаи, опредѣленная и ложа, взносъ, (доходъ, выгода, 6а- 
рыпшУ за дѣйствія лица иди вещи по найму или съ подряда, 
и Ы убытокъ, штрафъ, наказаніе; ргеіііт *) требуемая и упла¬ 
чиваемая цѣна за предметы продажи, за услуги, и т. п., такса, 
ад и», но часто и прямо— деньги, плата (наличными). 8ііреп- 
Діит ■■) наз. въ особ, жалованье солдатъ, откуда зйрспйіа те¬ 
техе = пйіііаге; каіагіит ') жалованье, окладъ, содержаніе, 
паекъ,—слово, вошедшее въ употребленіе уже ирн императо¬ 
рахъ; репчіо уплата, платежъ, въ частности Ьі срокъ пла¬ 

тежа. Ьецаііа АІІоЬго^шн еі ѴоНигсіо сотргоЬаіо еогиш іп- 
гіісіо ргастіа ііесегнипйіг. Йаіі. Сві. 38. (Мііиі) тёгсев еті 
(Иаі(‘(ѣісогит. Сіе. Асасі. 2, 30. Мсгтіе$ ЬаШийотиа атпш 
сотІисІогіЬиз ііотіѵіі. Саев. Г». С. 3, 21. Шенк Іютіпит 
(вѣроломство, обманъ) поп ііа ішцша тегсейе со^иоѵікіі, грин» 

е$о иш&но гіоіоге с.ощгопип. Сіе. Шѵ. 1, 9. ДицигЙт ішрегаб, 
иі ргеііо тзпіічіогеа Мазаіѵае рагеі. 8а11. Ещ. 33. Яенаіогит 
поЬіЬееіто еикціе, $е«1 а ге Гатіііагі ііезйіиіо апииа ваіагіа, 

^иі1т8^1ит цишцеиа сопзйіиіі. 8иеі. Кег. 10. МШе Ыепіит 
гіагеі рориіо Ешпаіиг. гішшіішп рѵаеаепз, ііітііііит реткпіЬив 
ііесеш аішогиш. І.іѵ. 33, 30. 

482. Рипіге, тиііаге, саШдаге, ітіішішкщ рксЫ, икксі, 
ѵішіісаге, ратгі. Рипіге накалывать, штрафовать, озна¬ 

чаетъ всякое накалыванье, то есть, актъ возмездія за нару¬ 

шеніе закона, которымъ возмездіемъ нарушитель долженъ по¬ 

платиться; тиііаге или и шиЦтаге, наложить штрафъ, вы¬ 

ражаетъ взысканіе, цри которомъ кто-ниб. терпитъ ущербъ 

*) Отъ одного корня съ шегсагі, шегеге. 

*) Сродио съ ргессв, ргееагі. 
’) И;іъ зііреш решкте. 

*) Подран, аез, агреШиш, собств. деньги иа соль. 
‘I Отъ решіеге, илаткии. 

‘1 Р. а!іі]иеш и аійрші, новъ смыслѣ перваго выраженіи говорили ц ровна 
а1іі|ііеш айісеге, росшіе герьЧеге цр аііцио; во аЫаііѵив мри самомъ риніге 
не бываетъ, & только нарѣчіи ^гаѵііег, асегііе к -г. и. 
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въ своемъ матеріальномъ благополучіи иля нравственномъ достоин¬ 
ствѣ, а} если отнято у него бываетъ что-ниб. такое, что прино¬ 
ситъ убытокъ прямой ’), либо Ь) дѣлается ему что-ниб. такое, 
чдд приноситъ ему убытокъ косвенный, по въ обоихъ случаяхъ 
все равно, законъ-ли нарушенъ, или порядокъ общественный, 
пли обязанности вѣрноподданнаго: апіпіаііѵеіѣеге изъ ащ* 
шиш шіѵеііете. взыскивать, наказывать, зн. такое взысканіе, 
которымъ лнцо лсъ роіезіав лпбо ітрегішп наказываетъ про¬ 
ступокъ дисциплинарный иди полицейскій, непокорность или 
нарушеніе порядка,—и разумѣется здѣсь еавійгаііо, либо пші- 
Іа, либо даже а виррѣсіит: сазШгаге упрекать, бранить, 

лаже и наказывать, въ томъ смыслѣ, что дѣйствіе, направ¬ 
ленное къ исправленію другаго, состоитъ либо только въ сло¬ 
вахъ (увѣщаніяхъ исправиться) или въ принудительныхъ мѣ¬ 
рахъ. Ріесіі оостсттъся, безл. (достается кому-ниб.), 

платиться и т. п.,—все равно, за недостатокъ-ли какой-ниб.. 
ши за проступокъ,—за свои, или за чужіе грѣхи. «Мстить» 
въ смыслѣ «доставить себѣ литое удовлетвореніе» будетъ 
нісіасі, въ смыслѣ выполнить «заслуженное наказаніе», отпла¬ 

тить, но ришге (роепіге) и ѵішііеаге совершить «удовлетво¬ 

реніе и возстановленіе нарушеннаго права». ІЛсізсі гов. 1) 

аіщиісі = отмстить за что-ниб., что сдѣлалось съ другимъ кѣмъ- 

яиб., либо I)) — метить за что-ниб. такое, что потерпѣли 
мы сами, 2) аИсріи! аіісиуив а) = мстить за что-ниб. такое, 

что потерпѣлъ другой, за обиду, сдѣланную кому-ниб., — еш 

діісцщй будетъ реній оіуесѣ, Ь) мститъ за что-ниб, такое, 
что потерпѣли мы сами отъ кого-ниб., за обиОу отъ кого-ниб., 

сдѣланную кѣмг-ниб., — если аіісиуие будетъ репіі виЬуесй, 
3) аііциеш рго аіщиа ге = мстить кому-ниб. за что-впб. та¬ 

кое, чти отъ него мы потерпѣли, и еще, впрочемъ рѣдко, 

*) М. аііцпеш ге н притомъ а) наир, ресипіа, которыя онъ долженъ отдать, 

либо Ь) (Іатио, который онъ долженъ получить. 

*) А. ш аіідиет либо аіиріет либо аіщиігі, наир. іасіииь. 
*і Отъ савшз. 
*) Одного корня съ л'Ш'руш, слѣд. собств.= достаются побои, КОДІІ- 

тушви, удары. 



4) аіісувет ----- мстить за кто ниб. посторонняго, потерпѣв¬ 
шаго обиду, а не га себя-, говорится еще ришп Ащие = 
тратъ кого-ниб., совершать кару, возмездіе надъ кѣмъ-нвб., 
и ѵіпсМеате аіісрсісі іи аіирш = мстить кому-ниб. за что-ниб., 
что тотъ надѣлалъ. Поэтому иісіксі іпйпіеша рго нфта либо 
іиІШ’іат іштіеі, но ршйгс воиіет, ѵішіісаге та’еііетт т 
аіігцт. п еще иісівеі іпшіешп дибо рииігі Чттісша и ѵішіі- 
саге іпрігіат іи ітшіео, всѣми этамн оборотами можно вы¬ 
разиться въ смыслѣ мстить. РгоЫѣепйа тахігое еві іга іп 
ртіепсіо. Сіе. Ой. 1, 25. Апііосішт тауогев вовігі Авіа (по¬ 
терею Малой Азіи) тиііагипі. Сіе. 8еві. 27. Уѣш Ьотшпшд 
аЦие ігаисіев Йаттіів, щпотітів, ѵівепіів, ѵсгЪегіЪпЕ, ехііііз, 
тогіе тиііапіиг Ісі. Ог. 1, 43. Меіеііив Йіхег&і еі. циі ів 
аііов апгтасіѵегітеі іікііеіа саивва, йіеепйі роіевіаіет йегі 
поп орогіеге. Ій. Оіѵ. 5,2. Риегов таігев еі та§і$ігі (яапр. 
ѵегЬів, І'егніа) сазіідапі. М. Тивс. 3, 27. -Іиге ріесіітт: піві 
епіт пѵиіѣогшп ііприпііа вееіега Іпіівветиз, ншщиатп асі ишію 
іапіа Іісепііа регѵепінвеі. Ісі. Ой. 2, 8. (АіісрикІ сіеіігаві ге- 
рсв, ріесіипіиг АсЬіті. Ног. 

483. Соггідеге, етепсіаге. Если «исправлять» будетъ зна¬ 
чить освобождать отъ недостатковъ или удалятъ (устранятъ) 

недостатки, то это будетъ етепсіаге, отъ тешішп; но если 
«исправлять» зн. «дѣлать хорошимъ» либо «снова дѣлать хо¬ 
рошимъ», т. е. устранивши недостатки или порчу наружную 
или внутреннюю, приводить предметъ въ правильное положе¬ 
ніе и видъ, либо замѣнивши недостатки и порчу элементами 
правильными и хорошими, очистить предметъ отъ всего худаго 
и вреднаго, либо уничтожить силу зла, то это будетъ сот¬ 
рете, собственно сильнѣе, чѣмъ етепсіаге, которое гоа только 
о вещахъ, но въ сущности часто оба глагола значатъ одно и 
тоже. Ететіагі еі соггідг ргіпеірши сопітепііа іоіа сіѵііаз 
воіеі. Сіе. Еещ 3, 13. Етепсіаге соішеіпсііпет ѵіііоват. 13. 

Вгиі. 75. ЕтепАаѵіі ѵіііа асіоіевсепііае. Кер. Петосгііив еа, 
диае соггідеге ѵиіі, тіііі диійет сіергаѵаге ѵісіеіиг. Ісі. Гіи. 1, 
6. Ргаеіегііа шауів гергеѣеийі роввииі, еріані соггісі. Ілг. 30, 30. 

35* 



484. Іпйиідеге, дтііппг /'асеге, штіѵсге, сошіопаге, ідпгФ 
сеге, ѵепіат йоге, гетіііеге. Тпбвіреге означаетъ такой образъ 
дѣйствій, когда выходкамъ, наглости собственной иля чьей-виб. 

посторонней, какого-ииб. лица иля какой-ниб. вещи, не ста¬ 

раются дѣлать необходимаго обузданія, ставить границъ, и так. 

обр. выйдетъ = <ктт волю, позволять, продаваться, и при 
этомъ имѣется въ виду либо самъ субъектъ., его качество, 

особенность, либо объектъ, его качество и т. н., віЫ, (Іо- 

іогі, ігае, іщепіо, ІаЬогі, іЬеяігіч, шпісо, вбисііів аіісидад и 
т. в. Къ этому всего ближе подходитъ Сяллюстіево ^гаііапі 
і'асеге аіісиі, т. е. віЬі, либо аііегі, аіісіуш! геі = тому, чтѣ 

кто-ииб. творитъ, либо чего не выполняет?», не придавать важ¬ 

ности, и изъ пристрастія къ нему то прощать,—такъ же какъ 

сошл'ѵеге, закрывать глаза на что-ниб., я потомъ Ь) пропус¬ 

кать что-ниб. безнаказанно, какъ будто-бы ничего не кидали, 

іп ге; далѣе сошіопаге-= не брать штрафа, 'прощать штрафъ 

за что-ниб., прощать то, яііднні» я притомъ аіісиі а) — ісому- 

наб., Ь) рядя кого-нпб., чтобы доказать тому свою услужли¬ 

вость, иапр. іщигіаш (ікіагп) ІіЬі сошіопо, и ічіаш шрпЬми 

раігі іи о сошіопо, или Гпрш'аш Гіііо сошіопо, и іп.щгіаігі І'іііі 

раігі сошіопо, и щлоксеге — не разыскивать, въ какой сте¬ 

пени что-ниб. нарушаетъ приличіе, обычай, нравственность, 

справедливость, и вслѣдствіе это не считать того достой¬ 

нымъ наказанія, прощать, аіісиі, аіісиі аіідиісі, аіщикі. Ѵепі- 

аш ііаге (аіісиі аНсищя геі) зн. не подвергать наказанію, ко¬ 

торое можно бы и слѣдовало бы назначить кому-ниб., прощать. 

Ііешіііоге аіідиісі, нс насттиать па чемг-ииб., пожалуй—и 

на взысканіи, наказаніи, прощать,—тогда какъ мы въ правѣ 

и въ силахъ взыскалъ, наказать, аіісиі, прощать кому-ниб. либо 

ради кого-нибудь. Поэтому оба послѣдніе термина идутъ осо¬ 

бенно въ рѣчи объ отношеніяхъ но службѣ. Сиг іи Цошщиці 

нсеІегіЬия ішшшів еоппітіШ Сіе. Спеі. 24. 8е<1 Кос, іупов- 

<ті ѵеііш <1і ішшогіаіев рориіо Корило. 1(1. ГЫІ. 1, (>. І‘е- 

сишан, (|иаь етапі сіѵен Кошині роііісііі, (еік) гетіьіі. Саек- N 
В. С. 2, 21. Анітиііѵегкіопеіп еі виррНсіит, цио ипиптз егаш 

іп ешп, диет серіннет, гетіііо ііЬі (для тебя) еі сошіопо. Сіе. ; 
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І)іѵ. 5, К). Ебосиіі ІгіЕ р|. Щ аці, иі .ІіщигіЬие ксеіик соп- 

(Іопагеіиг. Ьаіі. Ли". 27. 

485. Іѵфігіщ оД'епвіо, сопілтеііа, т{атіа, ідпотіпіа, йеде- 

сиз, Іигргіидо, Ітре, оЬзсормікт Всякій поступокъ съ какимъ- 
ниб. лицомъ, на который лице» совершающее не имѣетъ пра¬ 

вя ')—все равно, слова или дѣйствія—наз. щрігіа, какъ въ 
смыслѣ дѣйствительнаго залога — панехенное оскорбленіе или 
притѣсненіе, нанесенная обида итъ кою-ниб., чы-ниб.), такъ 
и іи. страдательномъ смыслѣ = оскорбленіе или притѣсненіе 
полученное, обида полученная (юшг-ниб) !). ОіУензіо, обыкно¬ 

венно только въ смыслѣ страдательномъ, зашгака, которая 
кому-ниб. встрѣчается, когда онъ не смотритъ хорошенько впе¬ 
редъ •’); затѣмъ значить рнзориженіе, непріязнь, босаОа, кото¬ 

рую кто-ииб. навлекаетъ себѣ своей неосторожностью, несооб¬ 
разительностью, невнимательностью. Поэтому ііцшіа падаетъ 
па юридическое, а оЙепяіо па общественное положеніе какого- 
пиб. лица; сопіптеііа надаетъ на общественное положеніе лица 
(чипъ, сапъ), когда на словахъ либо въ поступкахъ обходятся 
съ лицомъ непочтительно, безцеремонно, насмѣшливо. Ущербъ 
кредиту нрвстветому выражаетъ, ініашія, отточенность, ху¬ 

дая репутація, вслѣдствіе грязныхъ, низкихъ поступковъ, и 
иоін (лишеніе правь, разжалованіе), въ городѣ произнесен¬ 

ная цензоромъ, а въ лагерѣ главнокомандующимъ; то и дру¬ 

гое вообще есть іщюіпіта и имѣетъ, слѣдствіемъ потерю граж¬ 

данскою либо военнию чипа, сана, деградацію, разжалованіе, 

н Ь) вообще потерю гражданской, военной чести. Оба послѣд¬ 

нія слона употребляются въ значеніи страдательномъ либо не¬ 

переходномъ. Іьчіесш, позоръ, безчестіе, іи сонсгеіо наз. то, 
чею стыдно, и Іигріішіо, нравственная неириличиость, гнус¬ 

ность, низость, отъ іигре, нравственно-низкое, безчестное, 
позорное, нравственно - грязное, ташке какъ и оЬаеоепіІаа, 

') Поэтому Сіе. он 1, із тіорггѴ что ііцигіа бшійоті. аиі ѵІ аиі Ггаиііс. 
Впрочемъ егішіии, варушаднціп общее спокойствіе, иричис.иіютм не і» 

ідІШ'іа, и км. ііеіісіа противі. лица. 

О Поэтому еще неудача. 
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йбблагопрпетойность—все это будутъ оскорбленія нравствен¬ 
ности, а именно: дедесив оскорбленіе нравственной чести, 
Г'цгрііибо нравственнаго чувства, оЬзсоепіінв нравственнаго 
приличія ІщіОгіае '8іі піу днае апѣ рііізайопе еогри.ч а иі ст- 
ѵісіо аигев аШ аШ/иа іпгрііидіне ѵііпт сціиьріат ѵіоіапі. 
Апсі. Нег. 4, 25. Іщшіа яйісеге аіідиеіе, іщигтт іпі’егге 
■ііісиі, іщигтт ассіреге, ргориіьаге. щигшгит ицеге. (Сіе. 
Сйес. 12.) СопШтеІт ігшечні аііднеін (напускаться, нападать 
съ ругательствами, клеймить позоромъ, позорить). Сіе. Ай. ІА, 
14. <йиісІ іасіез йЬі, іщште, ^иі а (Ікіегів сопіитеігат? 
Рііаесіг. 5,';8,,:,б. 8егтііЧз еі рай сопктеЫаз ре] и 8 о<1его шаіія 
оінпіЬив. Сіе. Ер. Вгиі. 1, 16. баріеив ргаеіог о^етіопет 
ѵіЫ аесцтЬШМе сІесепіешМ. И. Миг. 20. Ідпотіпіа поіап- 
і1о8 сенкиегипі сов, диі інйійаш виЫегіидівбенС И. Ріпі. 7, 9. 
Ехегеійіі вигатиз іпсеввіі ек ніеотшотіо сіоіог зйкііитдие 
іп/'атіае загсіежіае. Саез. В. С. 3, 74. (^ине паіа ііошезйсае 
іигргішітіз поп ігшзіа тііае Іиае еві? диоіі ргіѵаіагиш гегит 
Месив поп Ьаегеі шіашіае? Сіе. Саи 1, 6. ІІІхЪѳгаІіз езі 
{оси», зі гегит Ітрііигііпі агІЬіЬеіиг ѵегЬоги'н оЬзсоепііаз. М. 
<Ж 1, 29, но Ігі. Ог. 2, 59 йлріішіо гегит еі ѵегиогит 
оЬксоепйав поставлены параллельна. 

486. Ѵііирегиііо, щтгекепт. таШісІит, сопсісіит, орргоЬ- 
гіит, ргоЬгит, ехргоЪгаІіо, егітеп. Два первыя слова по¬ 
нятны изъ § 468, именно: ѵііирегайо наз. порицаніе, охуж- 
деніе, выставляющее что-ниб. нехорошимъ, гергеііешіо пори¬ 
цаніе, требующее, чтобы чего ниб. не было, либо по крайней 
мѣрѣ чтобы что-ниб. было не такъ, какъ есть. Маіесіісіиш ') 

оранъ, ругательство, которымъ кто-ниб. позоритъ въ лицо, въ 
глаза, либо—такъ особенно часто употребляется это слово—за- 
глаза, заочно, для того что-бы возбудить худые толки о немь 
въ ущербъ его кредиту нравственному, гражданскому и пр. 
И егітеп, обвиненіе, употребляется двояко, именно: оно озна¬ 
чаетъ обвиненіе, поднятое противъ кого-ниб. не только въ 

') Но „ругать, злословить" будетъ таіе (Іісеге аіісиі, таіеііісіо Гі§еге аіі- 
циет, шаіейісііші соаГегго іи аШуиет. 
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глаза, но и заочно, особ, представленное суду,—въ томъ, что 
тотъ, но частному либо государственному праву, долженъ быть 
привлеченъ къ отвѣту за то или другое преступленіе либо про¬ 
ступокъ !). Прочія слова означаютъ бранныя рѣчи, которыя 
говорятся кому-ниб. въ-глаза (въ лицо), а именно: 1) ргоѴ>- 
піш •) и орргоогшт упрекъ, порицаніе кому-ниб- за то, что 
тотъ поступкомъ въ томъ или другомъ случаѣ- нарушилъ при¬ 
личіе, нравственность, долгъ или честь; 2) спитісіига собств. 
тревожный, безпорядочный крикъ толпы, сборища, но йотомъ 
горячая, язвительная брань и ругательство противъ кого-ниб..— 

все равно, отъ многихъ-ли, или отъ одного: В1) ехргоѣгайо, 
попреканіе отсутствіемъ хорошаго либо присутствіемъ худаго. 
отрицательными либо положительными недостатками, какіе въ 
комъ-ниб. дѣйствительно есть, либо попреканіе дѣлами, заслу¬ 
гами, достоинствами, которыя у насъ есть или приписыва¬ 

ются нами себѣ, но кѣмъ-нибудь выставляются въ худомъ 
свѣтѣ, отъ ехргоѣгаге. упрекать, поргщатъ кого-нибудь за 
дѣла, заслуги, достоинства, которыя у того есть, ши кото¬ 
рыя тотъ себѣ приписываетъ, и Ь) за чьи-шб. отрицательные 
или положительные недостатки, но оЬрсеге — за что-ниб. дѣ¬ 
лать другому упрекъ, выставлять, взвоогть на него (въ худую 
сторону), чтобы онъ защищался противъ этого. Маіесігсіит 
иіЬіі ііаііеі ргорокііі, нізі соиПшіеІіаш, ерше яе региіапііив )ас- 
іаіиг, соптсіит пошіпаіиг Сіе. СоеІ. 13, п сличи съ этимъ 

Іс!. Миг. 6. Си: егішеп ппіішп. пнііиш ргѵЬпіт (Іісеге роіегаі, 
0]'и8 оМгссіаге ІашііЬич ѵоіиіс Ьіѵ. 45, 37. АеЮІогиш Іѳщиі 
ргаеоссираіоз ашшоз ргіпсірит Котае сгітіпіЪш РЬіІіррі 
тѵепепіпС, ерп рег Іекаіов еі рег ДіГегав фитепк аѵеіТегаГ 
ченаіиш аЬ аікііеініік ргесіоив еогига. 1(1. 38, 10. Орйтипі 
ѵігнш ргоЪгів опшіЬиз таШісіщие ѵехаѵіі. Сіе. Пасс. 20. 

1 

') На говорится сіішіпе аееиваге..., а не егішівіа..,, потому что егіиіеп пе 
•чн. преступленіе іи ссшсгеіо. 

•} ІТчЪі ши, отъ ргоіііінгге, о чемъ см. Корссена, Кгіі, Веііг. стр. 852, нас. 
еще и что-нид. такое, что Пасть иснашніс кг какому-ныіі. упрек//. РтоЪгі 
іиаіпшіавіі ріиііеіввіташ Гетіпаш. Сіе. Р1Ш. 2, 38. 

> Сродно съ ѵох, впрочемъ см. Коресена тамг-ке стр. 12 елд. 
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Ѵегеог, пе сіѵіШі тлеяе Ш орргоЬгіо, ш ЬагЬагогшп тоге 
Іпщят. Nер^ Соп. 8. С/атогет гапае зизіиіеге агі кігЗега: 
сопѵісіо регтоѣік диаегіі .Іирііег сяизвят диегсіае. РЬаебг 1, 
6, 5. Сяіо абгоі&і, сопѵісіит Різопі сопзиіі тігііісит Гасіі. 
Сіе. ЛИ. 1, 14. Ыаяйв ігіЬшшдне сопки! ргаееерегаб пе 
диа ехргоЬгаію спідиаяі (зс. ѵоІопіЬиз. бывшимъ прежде ра¬ 
бами) ѵеіегія ібгшпае гёізеоічЗіаю іпіег огбіпез зегегеѣ. Ілѵ. 23, 
35. Ыііаес соттепшгаііо дпазі схргоЪтііо екі іттетот 'і 
Ьепеііеіі. Тегепі. Агкіг. 1, 1, 17. Киш сазиз ЪеІІісок ііЫ еа> 
ргоЬгаге аиі Ыуісеге ѵігіеог? Сіе. Ѵегг. 5, 50. Оіііозит депш 
езі Ьотіпиш оШсіа (дружескія услуги)ехргоЪгапііит. Іг!, Ьае). 20. 

Саіо М. КоЬіІіогі ЫуесМ, иі ргоЬпш, диог! ів ія ргоѵіпсіапі 
роёіаз гіихіззеС С'іс. Тизс. I, 2. 

486. Левіітаге и ехЫітаге съ относящимися сюда. пот. 

аЬзігасіа. АевИтаге зн. назначатъ денежную цѣну, вѣсъ, мѣ¬ 

ру ') какой-нибудь вещи, но еще и Ь) опредѣлять достоин¬ 

ство или значеніе вещи или лица въ нравственномъ, эстети¬ 
ческомъ. умственномъ, политическомъ отношеніи, слѣд.— оцѣ¬ 
нивать, назначать цѣну, опредѣлятъ стоимость, ■/тмить, :і) 
ставитъ, принимать, считать. — смотря по томѵ. есть-ли 
тутъ налицо или подразѵыѣвается какое-нибудь извѣстное изъ 
грамматики выраженіе цѣны, либо относительное предложеніе 
(дшііія, диапіиз...), или масштабъ оцѣнки (съ ех, рѣдко 
просто аЫаІ). Но ехізіішаге зн. на основаніи критической 
оцѣнки всѣхъ пунктовъ насчетъ извѣстнаго лица либо из¬ 

вѣстной вещи обсудить, рѣшить, что именно наообно ска¬ 

зать о лицѣ или вещи въ томъ или другомъ отношеніи, 

слѣд. вообще — такъ или иначе думать, смотрѣть на дѣ- 

*) Т. е. попрекъ оказанной, но забытой услугой. Бентлеіі читалъ ішшешогі 

ЬепеНсіі; въ такомъ случаѣ, іютеюогі будетъ дательный отъ ехргоЬгаііо еаі 
(Рудоимані, ей. Шталльб. II р. 239), и смыслъ выходитъ: попреки оказанной 

услугой противъ того, кто забылъ ее. 

:) Старинное производство изъ аее и праш, принятое даже н Гушке въ его 

книгѣ о Сервіѣ Тулліѣ, разумѣется, неправильно. 

3) Но „цѣнить* =• „высоко цѣнить, дорожить" не надобно переводить аедіі- 

шаге безъ тац'пі, и иавр. „какъ я цѣню его" не циаш, а циапіі аеаіітет, н 

сверхъ того аевіітаге никогда нс надобно сочинять съ асе. с. іпГін. 



ло, рѣшать, полатть или считать, еидѣтъ ѵъ предметѣ—, 
ожидать отъ нею и т. и., смотра но тому, предлогомъ ли (к 
указанъ предметъ оцѣнки, либо означенъ посредствомъ асе. 
или пот. с. іпііп., либо простымъ опредѣленіемъ, либо ка- 
кимъ-ниб. относительнымъ предложеніемъ (диаііь, цианкй...», 
либо вопросительнымъ предложеніемъ, указана-ли мѣра оцѣн¬ 
ки, или пѣтъ. *) Но никогда ехізіітаге не можетъ значить 
судить въ качествѣ судьи въ залѣ суда, 3) но аезіітаге бы¬ 
ло ѵох ѣогепвіз, для назначенія цѣны, издержекъ Іііів. Такимъ 
образомъ аеяіітаііо будетъ оцѣнка, опредѣленіе стоимости 
издержекъ, но схізЬіпшйо 1) въ значеніи дѣйствительномъ, суж¬ 
деніе, мнѣніе, которое произносятъ о какомъ-ниб. лицѣ или о 
какой-ниб. вещи, 2) въ значеніи страдательномъ счетъ, репу¬ 
тація, (хорошая, худая) извѣстность, слава, которую имѣете 
извѣстное лицо въ обществѣ. Ьіз дшжццщнЦа іаіепііз тіі- 
таіа еяі. Кер. Мііѣ. 7. Ѵніцшз ех ѵегііаіе раиса, ех оріпіопе 
іпиііа аевіітаі. Сіе. Козе. Сот. 10. Ехзіапі огаііопея, ех диіѣиз 
сіе іпцепіія Шотт огаіогит ехЫітші роѣекѣ. 1(1. Вгиі, 21. 
ТДшт етшіеііог, ап аѵагіог і'иегіі, ѵіх ехЫтшгі роѣезС Ііѵ. 

22, 59. Ецо 8іс ехізііто Ьок опііогез гаахішоз іиівзе. Сіе. 

Вгиі. 36. На ацег іп аезіітіЫопет ѵопіі. Ьіѵ. 5, 25. Ѵіг 
оргітия отпіит ехізітаііопе. Сіе. Кер. Б, 17. Ашупіаз еяі 
і>епеге, Ікшоге, ехЫітаііопе, рссшііа ргіпсерз іііінз сіѵіШіз. Сіе. 
Пасс. 29. 

488. >/ийех. агЫіег, ехЫітаІог. стог, риікаге, агЫігап, 

ехізіітаге, сепзеге, зепііге, риіаге, аиіишге, гегі, оріпагі, 
ѵісіеіиг тіЫ, ііЫ..., сгейеге, ікіет ЬаЪеге, /. ІгШиеге. .Гшіех, 

т е. гріі дия (Іісіі, судья, наз. тотъ, кто по какому-шб. спору 
о правѣ, дошедшему по закону до суда, подаетъ свое мнѣніе 
(зепіенііікш (Іісіі) на основаніи закона либо какихъ-ниб. дру¬ 

гихъ постапошгеній (іоппиіае). Метафорически .ішіех гов, раз- 

') Но никогда нс надобно говорить съ ріигіз. (апіі, ^и;xи^і..,. во 
можно говорить съ циаііб, циашив,—которая ксветрукиія съ аміішаге, адѣ* 

лалась употребительной послѣ Цицерона. 

’) Но „пронаносить сужденіе въ качествѣ критика, знатока1, словомъ еіізіі- 

таге можно норевесть. 



вѣ только чрезвычайно рѣдко, а гов. въ этомъ смыслѣ ехіяіі- 
шайиг. именно—цѣнитель. судья, критикъ, отъ ехізіігоаге, о ко¬ 
торомъ см. § 46-7. Но^а(1ісяге начитъ не только произносить рѣ¬ 
шеніе го качествѣ судьи, судить, но \ потребляется и въ другихъ 
случаяхъ, нанр. ко извѣстному постановленному вопросу бытъ 
тою мнѣнія.'чтѳ^()ш1 съ асе. с. іпііп. либо съ предикативнымъ 
выраженіемъ, обыкн. безъ езве;, либо Ь) по какому-ниб. дѣлу рѣ¬ 
шать, полагать (аіігрші1, бе ге). АгЬіѣег '] третейскій судьи, 

назначается по желанію иди по выбору самими тяжущимися 
сторонами, и задачей его бываетъ рѣшить подлежащій вопросъ 
не на основаніи закона и опредѣленныхъ постановленій (і'ог- 
шаІ8е),'яо по чистой правдѣ (аедшѣаз). -’) Отсюда агЬіігагі 
?н. по собственнымъ наблюденіямъ и свѣдѣніямъ принимать, 
рѣшать, полагать, думать. Сепзог главнымъ образомъ оцѣни¬ 
валъ имущество гражданъ, раздѣлялъ в-вхъ ва отдѣльные со¬ 
словія и классы и, сообразно съ этимъ, распредѣлялъ нрава 
ихъ и обязанности. Так. обр сешеге прежде всего зн. «оцѣни¬ 

вать въ качествѣ цензора»: потомъ оно употреб. объ ншѣогі- 
1&8 п.’Ь.тго сената либо о вепіепіш отдѣльнаго сенатора, слѣд.= 
по разсмотрѣніи пунктовъ, входящихъ • т дп,ло, всѣхъ условій 

и ббстояш.ѣствъ, преоставленныхъ на обсужденіе, подавать 

мнѣніе, соображеніе, и притомъ а) въ смыслѣ теоретическомъ, 

т. е. что то или другое есть, вѣрно, того или другаго нѣтъ, 

то или другое непрпмш, но также и Ъ) въ смыслѣ практиче¬ 

скомъ, т. е. что тому-то быть ц. Уегйіге внѣшними чувствами 
или умомъ воспринимать, чувствовать, а потомъ — на основаніи 

полученнаго впечатлѣнія и возбужденнаго имъ чувствованія 

*) Аг= ас!, какъ говорилось ко старолат. агіегге, агеесісге им. жІСвгте, вс- 

еейеге, Ыіег долзшо быть отъ іге съ дигаммой. 

*) По рѣшенію іиііісіе, то, о чемъ дѣло идетъ при процессѣ, бываетъ либо 
рѣшительно выиграно, либо рѣшительно потеряно; но но рѣшенію аі Ьіігі воз¬ 

ложенъ выигрышъ процесса и неполный, а слѣд. и нронгрышъ частный, не¬ 

полный. Сверхъ того, агіліег ан. еще л свидѣтель,—видѣвшій собственными гла¬ 

зами или слышавшій собственными ушаии. АгЬіІгов геіноѵеге. Ьіѵ. Понтами 
агЬііег употребляется даже и метафорически. 

*) По второмъ случаѣ сочиняется съ асе. с. іпііп. проетаго енряж., съ асе. 

с. іпііп. регірііг. паев., чъ сопуипсі. бекъ иг либо съ пѣ 



рѣшать, полагать, думать. Вдішпеіи и гаішиез риіате зн. на¬ 

сколько отдѣльныхъ денежныхъ статей приводить къ одному 
итог)/, сводитъ счеты, отсюда риіаге 11 соображать, но так¬ 

же и 2) какін-ниб, отдѣльныя денежный статьи сптитъ во 
счетъ, принимать ог расчетъ, а отсюда Ъ) тлиить, принимать, 

думать, и въ этомъ случаѣ то, что принимается, какъ будто 
еще не внесенная въ счетъ денежная статья, только теперь 
вносится въ счетъ по личному убѣжденію: о) оцѣнивать, счи¬ 

тать, ставить дорого, дешево, во столько-то, въ такую-то сум¬ 

му, какъ въ -іпа§пі, ріигіз, рагѵі, рѵо піШо, рго Ъіній, чиа- 

рИ'іщіелйз Йепатііз, іи нишего нпрегаіогит..., и отсюда Ъ) ду¬ 

мать, полагать, принимать, т. е. въ своей оцѣнкѣ приписывать 
тотъ или другой предикатъ означаемый предикативнымъ вы¬ 

раженіемъ либо посредствомъ асе. с. ішш.) 1 . Кт, въ прозѣ 
золота,го вѣка слово очень рѣдкое, зн. по своему расчету, но 
своей оцѣнкѣ вещи и обстоятельствъ, представляющихся со¬ 

ображенію, принимать, рѣшать, что—, расчитывать на то, 

что—, а часто только—думать, полагать; но первое значеніе 
выдаетсн въ частности въ гаігів—на основаніи сдѣланной оцѣнки 
рѣшительно утвержденный, неизмѣнный, неотмѣняемый, а 
сегіив — вѣрный, достотърныѣ, надежный, для означенія того, 

что ее допускаетъ или не оставляетъ никакою сомнѣнія. Аиіи- 

таге. можетъ быть изъ яисіитаге, отъ аисюг, есть слово устарѣв¬ 

шее н. пожалуй =оріиагі либо рціаге. Оріпагі совершенно 
спеціально имѣетъ въ виду означить чаянія, предположенія, мнѣ¬ 

нія, убѣжденія, основанныя чисто только на субъективныхъ 

взглядахъ, предубѣжденіяхъ, предположеніяхъ, въ отличіе отъ 

основательнаго сужденія. Ѵіііеіиг тіііі, Шіі.., иовидиыому зн. 

кажется мнѣ, тебѣ.., не больше, но на самомъ дѣлѣ оно есть 
только описательное выраженіе вм. еепзео, ]ш!ісо, и большею 

*) Различенію ап аечіішаге можетъ помочь еще то, что, хота тащи... гово¬ 

рится и съ этимъ глаголовъ почти етолько-ке, какъ и съ рціаге, но пелйтаге 
никогда нельзя употребить, если „думать, признавать, иолагать, ирдіштъ® 

имѣютъ при себѣ „что—либо существительное съ прилагательнымъ. Слѣд. 

никогда нельзя скатать: аёаіігао Ьііпс елее Шеіеві, точно такъ же с аевйтпо 
Ішііс Нііеіеіп. 



частію зн. примѣрно:я,., смотрю... на вещь такъ-то. «Вѣритьъ 
въ смыслѣ имѣть довѣріе, давать вѣру (безъ дополненія изъ име¬ 
ни предмета довѣрія кому-ниб. или чему-ниб.) будетъ Идет ЬаЬе- 
те. і'. ІгіЪиеге «Ііті, аіісиі геі. Сгейеге зн. ради нравственнаго 
либо гражданскаго кредита (Шев), пріобрѣтеннаго кѣмъ-яиб., 
что-ниб. тому ввѣрятъ, напр. давать денегъ взаймы, ввѣрять ка- 
кую-ниб тайну п т. п., и 2) о взглядахъ, показаніяхъ, заявленіяхъ, 
слышанныхъ нами отъ другихъ либо своихъ собственныхъ, вѣ¬ 

рить, тто они истинны, зь е. быш> убѣждену въ ихъ истин¬ 

ности (аіісиі аіідиій, аіідиій, асе. с. йіііп.). И именно вслѣд¬ 

ствіе этого главнаго понятія убѣжденія въ истинности, сгейо 
какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и въ видѣ вводнаго слова бы¬ 

ваетъ выраженіемъ ироническаго тона рѣчи («ужъ разумѣет¬ 

ся») еще чаще, нежели оріпог, сепкео. БепювіЪепез огаіопші 
ргінсер* щіісаіт екѣ Сіе. 8іс 8(а(ио е( риііео, пешіпеш іоѣ 
Ііаііиібзе огнашепіа йіеепйі. Ій. Ог. 2, 28. Бе Шпеге ірш 
Ьгеѵі (ешрог'е зшМсаІигоя. Саек. В. О. 1, 40. 8і Ьое тінив 
ас! оШсіиш (ниш регітеге агЫЬгаЪеге, зизсіріат еро еаз раг- 

(е$, диак аііепаз е$зе агЫігаЪагіз.. Сіе. Ѵегг. 4, 37. Венаіив 
сетиіі. иіі. диі Саіііат ргоѵіпсіаш оЫіпегеі, Аейиоз йеіеп- 

(Іегеі. Саек. В. С. 1, 35. Сеіегит сепеео Саг(3іа§імеш йеіеп- 

Йат езке. Сіѵев сіѵіЬие рагееге аедиит сетеЪаі. Вер. Тіігаз. 

2 Ыішетііпі сепзео (йеіідиеге іюпішез айоіевсепіиіі рег 
атЫііонет) аідие еііат атіаіов йітіШііів. 8а11. Саі. 52, но 
Каталина и его сообщники совсѣмъ не были малолѣтки-недо¬ 

росли, и Катонъ не хотѣлъ никакого состраданія къ нимъ. 

Саизяа езі роні игЪеп) сопйііаш Ііаес іпѵепіа 80Іа, іи дна от¬ 

пев втіігепі шшш еі ісіет. Сіе. Саі. 4, 7. Бит Ііаес риіо, 

ітргиЦеиз ргаеіегіі ѵі!1аш. Тег. Еии. 4, 2, 4. Іи Іюс ргітит 
Шиб сІеЪез риіаге, сошіііія ргаеьегііт аеііііісіів вішіііш еззе 
рориіі, поп іийісіит. Сіе. Ріапс. 4. Іцуеіт ша§т екі ргаесі- 
реге содіШіопе іи іи га пес соттіМеге, и( аіщиашіо йіешйит 
8Іі: N011 риіагат. Сіе. О К. 1, 23. РиЫісе гаахішат риіапі 

езве Іаибета, діши Іаіівзіте а 8иІ8 ііпіііиз ѵасаге а«г08. Саев. 

В. 6. 4, 3. Коп сгейіі, иі8І оі, диет Щеіет риШ. Сіе. Атег. 

39. Ное едиібет ріигек, диаш геіш, евве соуиоѵі. Ій. Біѵіп. 



2, 2. Несгеіліт рѴійоворѢогшй БІаЪіІе, Гшшц гаЬш еззе бе- 
Ъеі. Сіе. Асай. 2, 9. АІиІІа ів ѵііа Ыво ѣонипев оряптіиг. 

Ы. Вот. 40. ТЬетізІосІев аецшт соніенйіі Ъасескетовт 
ѵігое поЪіІев АіЬеиав тіііеге, диіѣиз ііЛев каЪегеіиг. ^е\ѵ. 
ТЪеві. 7. ІлЪеіЛег ііотівез ій, циой ѵоіѵті. сгесіипі. Саез. Б. 
6. 3, 18. 8и11а, циит Нізравоз еі Оаііоз (сіѵіЫе) йонагеі, 
Агсѣіат, сгесіо, герийіаззеі. Сіе. Агсѣ. 10. 

489. Зегіиз, дгаѵіз, зеѵегт, аизіегш, гідЫиз, ігЫіе, шго- 
8МБ. Чт5 предлагается и требуется отъ чистаго сердца и вызы¬ 
ваетъ соотвѣтственныя тону впечатлѣнія.—лпцо-ли это бѵдеть, 
пли вещь,—означается эпитетомъ цгаѵіз, ант, Іеѵів. Сл. § 325. 
Вопив есть эпитетъ чего-виб. неодушевленнаго, т. е. мыслей, 
рѣчей, поступковъ, которые требуютъ либо доказываютъ дѣя¬ 
тельность серьезную, т. е. напряженную и энергическую, анти¬ 
теза ,і особые. Въ связи съ §гяѵіе и зегіиз находится Ітйз, то 
§ 452 эпитетъ лидъ либо вещей съ характеромъ угрюмо-серьез¬ 

нымъ, антитеза Ьііагіз. Моговив, большею частію только о ли¬ 
дахъ, есть эпитетъ серьезности пеоанттеской, ворчливой, тя¬ 
желой, для которой все нехорошо, все ее въ честь, и зете- 
ги8, строгій, эпитетъ лица либо вещи, обнаруживающихъ дѣя¬ 
тельность, совершаемую по твердымъ, благороднымъ принципамъ 
и сообразную съ существующими законами и постановленіями, 
безъ всякихъ соображеній объ мягкости, уступкахъ и снисхож¬ 
деніи, антпт. Іепіз. Сильнѣе, но употребительное только у по¬ 
этовъ, есть гіцкіиб, упорный, непреклонный, какъ твердая, не¬ 
подвижная екала, ант. іао11І8,—и аизіегив, яйощр'н;, горькій, 

кислый, собств. о винѣ, а потомъ о лицахъ и ихъ поведеніи, 
пріемахъ, рѣчахъ и поступкахъ, насколько они не любятъ ни¬ 
какихъ пріемовъ мягкихъ, дружелюбныхъ, ант. яиаѵіа. ілійо еі 

,|осо иіі ершіеш іііо Іісеі, ші Іиш, (ршш дгаѵгЬт зегіщие 
геіш8 заіівіессгіишб. Сіе. ОЙ. 1. 29. Сопсіо днііеаге зоіег, 
уиісі інТегзіі ішег анвеліаіогеіп еі Іеѵеш сіѵет еі ініег соп- 
аіапіеш, зеѵегит еі дгаѵет. И. ЬаеІ. 25. .Тигіісіит веѵегит, 

іерек зеѵегае, ішрегіа зеѵега, ѵиііиз тегиз еі (гікіі®, Оііегипі 
ііііагет ігізіев ігіаіенщие ^осо8і. Оѵій. Аі зшіі тогозі еі апхіі 
еі ігаешкіі еі сІіЙЫеь зеиев. Сіе. 8ен. 18. Нія (противъ му- 



лыки съ вычурами і мои шосіо аиеіегі, яеа 8І знеріиз нині, тиііі- 
Пісіо ірк.ч гесішаі. Ы. Ог. 3, 25. Роясігиг вивіет огаііо. &і 
яссизев. (^шпі. 9, 4, 

490. ваеѵив. сгиМк, аігох, іегох, /етз, Ігих, ігиспіепіш, 

ітттт, іпЫтапие, (игет, /игіозиз, Іогтз, (Игиз. іттіігз. 

Л (хох рѣдко употреблялось 1) о лицахъ Летя ;) и іегох 3) рѣд¬ 

ко гов. о вещахъ: сгшіеііе. ваеѵиь. ігисиіепіиб, ігих, іттаніз, 

ШІШИЫШІ8, інгіояив гов. о лицахъ и вещахъ, т. е. о поступкахъ, 

состояніяхъ, качествахъ лицъ; точно такъ же—но только боль¬ 

ше у поэтовъ — удотребл. и гіігив, іштііів, іогѵив. Стсіеіія, 

лютый, свирѣпый,—огъ спи Іи? (первоеач. сгиісіая), сгиог,— 

тотъ, кто либо то, что съ суровымъ и безпощаднымъ соблюде¬ 

ніемъ законовъ и справедливости расчитываетъ на страхъ и 
испугъ: яаеѵив, раздраженный до бѣшенства, и сообразно съ 
ѳгимъ поступающій или наругающійся, бѣснующійся, самодуръ; 

отсюда и жестокій. лютый, свирѣпый: ѣигеш взбѣсившійся, 

сумасшедшій, т. е. поступающій, уродствѵюіцій подобно увле¬ 

каемому демоническою силою,—состояніе временное; і’пгіозиз, 
бѣшеный т. е. имѣющій характеръ іигеніія п поступающій 
подобно этому послѣднему: Гоше, дикій, ваиѵаце. не получав¬ 

шій воспитанія цивилизаціи и культуры, укрощенія; і'егох, щур 
сящій на себѣ характеръ іеп, сіѣд. при случаѣ способный леір 
ко предаться дурачествамъ и уродству людей нецивилизованныхъ, 

въ частности имѣетъ страсть къ предпріятіямъ военнымъ; іег- 
геиз см. іі 463: ішшапіе, находящій себѣ наслажденіе только 
въ разрушеніи, дьявольскій, лютый, свирѣпый, звѣрскій; іпіш- 

шаіш, лишенный чувства человѣчности, непонимающій бла 
родства и развитости человѣческой, часто бываетъ усилив 
щею тонъ фигурою іііоіея, какъ и тітііІ8== жестокій, лютыЦІ 
безчеловѣчный; аігох, несмотря на краткость кореннаго с:Щі 

га, конечно, отъ аіег. слѣд. носящій на себѣ, проявляющій въ 

_ 

') Т. е. въ хорошей прозѣ, 

*) Но гов. съ ѵісшб, сиііив, ашганв, тогеа. 

Но часто съ ашвдаз. которое и само употребляется описательно в». име- 

ни лада. 
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себѣ характеръ аігі. отсюда прщатовляюшм, приносящій,, либо 
предвѣщающій величайте несчастіе: тіх. можетъ-бшь. срод¬ 
но съ іеггеге. гов. о страшит наружности, г. е. грозящей 
гибелью-, Ітсиіеміш, отъ ггих, производящій во всемъ испуге 
своимъ появленіемъ, своими безобразіями: ТОгтгк, можетъ быть, 
отъ одного корня съ Іпіх и іеггеге, пугающій, т. е. суровый 
взглядомъ, угрюмый: йігшз. какъ оіѵѵо^ отъ корня въ асе. іійхц 

оціи, бш, возбуждающій тревогу и страхъ. Сгшіеій Сэбіог, 

цш пероз аѵат іи йкегішел саріііз аиатшв. Сіе. І)е_іоі. 1. 

Сгийеітгтив Іугаппиз. Сіе. Спніеііз зепіеиііа (одного сенато¬ 

ра насчетъ сообщниковъ Каталины). 8а11. Саі. 51. Тугашш 
заеѵіштиз еі ѵіоіепйзбішиз іп зноз (РЬШрриз) ей. Ьіѵ. 34. 

32. ваеѵив тепѣтш, т,ш (ешрезіаз. Ьіѵ. Ното, иг ега (игі- 

отв, гезрогнііі еіс. Сіе. Атег. 12. Ригта іпиііег, сирібіілй. 
Сіе. Іттапіз еі (ега Ьеііиа. Сіе. Із Іютіпез ех (егі.$ щ ітім- 

піЪт тііез геіісіісііг еі тапзиеіоз. 14. Іпѵеиі. 1.2. Шат е§о 
(егив ас (еггеіез ех согаріехи сіітіві шео. Ій. Ц)и, Кг. 1, 3. М. 

Саѣо (Сепзогіизі /еггеі ргоре согрогіз аатійціе тіі. Ьіѵ. 39, 

40. Сасиз ѵігіЬиз (егох егаі. Ьіѵ. 1. 7. Нозііііаз тех /егосшг 

еѣіатп Копшіо І'иіі. Ьіѵ. Ехапітаіі отлез іаш аігосі ітрегіо 
(Т. Манлія, который велѣлъ отрубить голову своему сыну) вес 
аіііег цітлш іи зе гцп.^ие йезігіеіат зесипт сегпепіез сіеіи 
циіеѵеге. Ы. 8, 7, Ногаііиз Сосіез ігисез оеиіоз ай ргосегез 
Кѣгизсогит сігсиші’егеЬаі. Ы, 2. 10. Ноггійиз ас ігих ігіЬа- 

ті5. Сіе. С>иаш Іаеіег іпсейеЬаі (трибунъ Клодій,. дпш ігисѵ- 
Іепіив, циаш ІетЬіІіз азресіи. Сіе. Вей. 8. Гаііог? ап ігагі 
тіііі 8шіГ іп іта^іпе ѵпіілз іопщие пезсіо ^пі4 іота тшап- 

ііз ІіаЪеІ? Оѵісі. Рот. 2, 8. 22. Сасо (Ііга іаеіез егаі. 14. 

1’азі. 1, 553. 

491. Міііб, Іепщ рксідиз. тапшіщ сотіз, сттиніз, ф 

/іаЫІіз, і'асіііз, соттосіив, Ьштпиз. Міііз гов. собств. о зрѣ¬ 

лыхъ плодахъ, сдѣлавшихся мягкими, а потомъ и о другихъ 
предметахъ, а также и о лицахъ п ихъ качествахъ и поступ¬ 

кахъ, если они, какъ-бы зрѣлый плодъ свою жесткость и кис¬ 

лоту, потеряли все, что отзывается жесткостью, черствостью, 

упрямствомъ, грубостью, ила вообще въ нихъ этого нѣть, елѣд. ~ 
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тихій, мягкій ше въ худую сторовті, кроткій. Ьеіш гов. собств. 
обо всеігь, производящемъ на внѣшнія чувства впечат.тѣвіе 
успокоительное, или, по крайней мѣрѣ, ве болѣзненное; по¬ 
томъ употребляется о лапахъ и ихъ поступкахъ, если въ сво¬ 
ихъ движеніяхъ они обнаруживаютъ спокойствіе и постепенность, 
въ своихъ пріемахъ и поведеніи благодушную внимательность 
в снисходительность, въ своихъ требованіяхъ н распоряжені¬ 
яхъ ровность, умѣренность, благодушіе, не затрогпвяющее рѣз¬ 
ко, — тихій, мягкій, скромный, де.шттный '■). Ріаепіиз, кто 
либо что, подобно гладкой поверхности спокойнаго моря, не 
волнуется, не тревожится, не возмущается никакими бурями, 
тревогами, страстью,=хладнокровныи, кроткій, тихій, безмя¬ 

тежный, спокойный, невозмутимый. ЛІашиешя, отъ иишзие- 

ясеге, слѣд. собств. = прирученный, сдѣлавшійся ручнымъ, а йо¬ 

гомъ и о лядахъ и вещахъ, оставившихъ грубость и дикость 
природную ши державшуюся отъ неразвитая чувства благород¬ 

ства и приличія. = смирный, спокойный, тихій, мягкій. Сошік 
обыкновенно бываетъ эпитетомъ только лидъ, и именно та¬ 

кихъ, которыя показываютъ снисходительное дружелюбіе къ 
низшимъ, предупредительность къ равнымъ, = снисходшпем- 

ный, гуманный, внимательный, радушный, предупредительный. 

«Снисходительный, ласковый, обходительный» — если первое 
говорится объ отношеніи къ низшимъ, а послѣднія два объ 
отношеніи къ равнымъ, будетъ сопішішіз, кто въ сношеніяхъ 
съ другими не выставляетъ настойчиво своихъ преимуществъ 
АЙаЫІш, отъ ай'агі, съ кѣмъ легко говорить, іасіііз, съ кѣмъ 
легко имѣть дѣло, когда имѣется въ виду псиолненіе просьбы, 

оказаніе услуги либо какаа-шіб. другая нужда, доступный, дру¬ 

желюбный, расушный, снисходительный, сговорчивый,— оба ун. 

только о лицахъ, какъ и сошшойив, умѣющій примѣняться къ 
другимъ и всегда готовый на это. доступный, обходительный, 

Поэтому и .ираіііиыш го, чіи шша и-иіичці: иурву> вяуг- 

реввее. и 1«.‘пІ5 варужиое. 
*) Вх этомх смыслѣ их вроеторѣчія во-пѣиедкн говорится: „Ег ізі ао у 

теш шіі Гввегетет* (Онъ съ валишь Оратоыь совершенно за-дроето; а в 
русски вто будетъ—дуаи-чимв•»»•»!, 



рой/шнын, уелфяшнМѵ. Ншнавпз, о которомъ сл. § ІаЗ, обык¬ 
новенно—впрочемъ ие только о тепахъ—облагороженннй тк- 
е-твннвымъ и нравственнымъ образованіемъ, к въ комъ такое 
образованіе важно, благородный, съ тонкие чуеешюлк. яро- 

микк отпый любовью къ .пооямз Мле ропшн, а не Іене. но 
таит іепе в тііе, ѵеіЛш Іепіз. а не і»Мз,тагьже какъ я ѵе- 

пеітш іепе (дѣйствующій медленно! Сіе. Ай. 2, 21, но не 
тііе, точно такъ хе таш» Іеве {азцпши. Севе ппшеп. у но- 

этовъ можетъ бытъ н тле (Тіг?. Аеп. з, бйС Потомъ: ХіМі 
іаш ѵніі тііе, шЬіІ Іаш ріасашш, >.ршв ш тен$ ігцег 
егаі іи зогогеш іиаш, н немного сну ста послѣ этого о томъ-же 
лицѣ въ тоиъ-же смыслѣ: ХіЫІ шео Тгайе ітт$. ьіЬіІ а$ре- 

гіп8 та когоге тіЬі сізит ей. Сіе. Ай. 5,1, гго Іепіз озна¬ 

чаетъ великую внимательность Кв. Цштерова къ обхожденію 
съ дамой, ішГіз его такую натуру, его дружелюбный, добро¬ 

желательный характеръ- Такъ гев. ѣ.ошо м&к&авд еі іежш- 

»»**,«. Сіе. Саі. 4, 5. Ье»до земеьйа. Саез. В. С. 1, 2. Ше 
я-а&шіш наряду съ ріасійа раіпз. Ѵіге: Аеи. ь, 6*. Ошшіег- 

ѵеі тахмие, іит ріаскіыт, пі оѵеш, гейёо. Тег. Ай. 4,1,1В. 

ТгапциіШіаз езь ріаскіа ірасШріе еоіЫаиЬа. Сіе, Тшс. 4, 5. 

Ріаекіа еі Іет$ зеиесіиз. М. 8еи. 5. ИЫ фіаего, сиг дат 
зиЬіго »ит$иеіт іп деіши Іиіззег, ^иим ів еёісііз іаш і'иіз- 
зеі іегиз. Іё РЬіІ. 5, 9. Ьаеііо ірш еоткч. і]иіз зисшиііог: 
ІЙ. Миг. 31. Соте Ьозріииш. Тлѵ. 9, 36. О другѣ: Йшірііееш 
ег сот ши пет еі сопзепііеиіет, і. е. і]иі геЬпз ешйет шоѵеаіиг. 

еііігі раг е$г. Ій. Ваеі. 18. А^аінііе, Ыапёиз, юшрогіЬиз еаі- 

Гійіддіше ішегтіеиз. Хер. Аіс. 1. Іааіеш зе іи геЬиз еоеиоз- 

теінііз, іи ІюшшіЬиз аиёіеиёіз аашіпешііз^ш ргаеЬеге ргае- 

еіатиш иіа^із езі циаш йійсііе. Сіе. <^и. Кг. 1,1. феиаршши 
ехкдцпаз Сайте сомтоліогет, сотіогт, тойегаиогет ішзье 
ай ошиеш гайонеш ]іишашміі.ѵ Ій. Тішѵ 31. Ыошо ?всіШ- ш 
ти$ кипшп шишщне ІЪжиз. Ій. АО. 16, 16. с. 

492. Регіінах, регеіат соніияш, вк&жШ съ отыкхшнзш- 

сл сю&і сищсстешпемными, и ^гтттНа, атеівнНа. Тлу* 

Ё) 6л. о союі>. і4>т"пг.:г!'= 5*сШ*. а.* г&тіелч 

36 
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дость и постоянство ("непреклонность, непоколебимость, не* * 
устрашимость) въ томъ, чтобы держаться по. томъ, что разъ 
было признано истиннымъ, справедливымъ, хорошимъ, всегда и 
при всякихъ условіяхъ неизмѣнная, слѣд. качество, всегда по¬ 
хвальное. по лат. будете сопяіапііа. Регаеѵегапііа наз. твердая, 
неутомимая настойчивость въ томъ. чтЬ разъ было начато. чіЬ 
разъ было рѣшено, въ частности настойчивость на высказан¬ 
номъ мнѣніи, ио нисколько не въ худую сторону, т. е. не такъ, 
какъ большею частію употребляется реіѣітсіа, съ какою дѣй¬ 

ствуетъ регііпах *), кто упорно, своенравно, какъ столбъ, тю, 

тиъ, держится своихъ словъ, своего рѣшенія, пріемовъ, метода,— 
но иногда только и настойчивый, не отступающійся отъ дѣла, | 
пока не добьется желаемаго. Кто живо, съ горячностью рабо- | 
таетъ надъ чѣмъ-ниб.. домогается чего-ниб., настаиваетъ на | 

чемъ-ниб., у того есть регѵісасіа, качество того, кто регѵісах, 
которое прилагат. у Цицерона и Цезаря не встрѣчается. Соп- 

ішшх, откуда сопіитаеіа, наз. упорный, любящій идти на¬ 

перекоръ; оЬзйпашя г), откуда оѣвішаііо, непреклонный, какъ 
стѣна, какъ пень, упрямый, упорный, кто, несмотря на просьбы * 

и разумныя представленія, упорно держится своихъ мыслей, сво- § 
его конька. Саіопі іпсгебіЬіІеш иаіига ІгіЪиіІ ^гаѵііаіепі. К|иаю 
регреіиа сопзіапіга гоЬогаѵіі. Сіе. ОЙ. 1, 31. Регзеѵегапііа ; 

еві іп гаііопе Ъепе еопвійегаіа вІаЪіІів еі регреіиа регтапао. 

Ісі. Іпѵеиі. 2, 54. Регііпах пои его ІіЬідие, 8І шіііі ргоЬаЬік 
еа, шепііаг. И. Ічм. 1, 8. ІІІаш і'огіазве регМпастп пошшііі, 
ѵігіиіет аііі риіаііииі. Ігі. ВаІЬ. 27. Ѵісіі іатем отпіа регіі- 
пах ѵігШз. Ьіѵ. 26, 14. Наес іи а регѵісасіа еі вирегЪіа те . 

соЦпІ Іогріі. Ьіѵ. 9, 34. Мет ЬаЬііив огів. еасіет сдпіитасіа, I 

іДеш ін огаііоне врігііив егаі, М. 2. 60. Оиів сопітпасіог, ^Ш8 1 

інЬитапіог. диія вирегЬіог? Сіе. Ѵегг. 2, 2, 73. Ногаііия 
Сосіев оЫйпаІив ропіеш оЫіиеЬаЦ Ьіѵ. 2, 10. 

493. Моіііз, Ішигіовив, еЦетіпаШв. йівзоіиіт. МоШв, мяг¬ 

кій, означаетъ въ физическомъ и нравственномъ смыслѣ все 

’) Образовалось ивъ рег—Іепах. 

*) Отъ одного корня съ йекйпаге съ значеніемъ „крѣпко привязывать къ 
чему-нибудь 



— :-і — 

то, что легко -уступаетъ давленію, сопротивленіе дѣлаетъ сла¬ 
бое и больше эластически прилаживается, поддѣлывается въ 
предметамъ, Ъ) слабый, вялый, когда мягкимъ бытъ не слѣ¬ 
дуетъ; Іихигіовив, отъ Інхитіа, очень склонный къ роскоши, 
мотовству.; еЙ’етіпаіиз разслабленный, бездушный, бізвоіиіиз 
безпутный, і^илз рійіозорішз іаш тоМів, дат 1ап§иі(іиз. іат 
епегѵаіик, іат отпіа асі ѵоіиріаіет йоіогетцие согрогіз ге- 
іегепзѴ Сіе. Ог. 1, 52. АІсіЪіайез, зішиіас зе гетізегаі, Ішы- 
гіозш, сіів&оіиіив герегіеЬаіиг. N ер. Аіс. 1. Ното еЦетіпаіиз 
Іогііззітшп ѵігипі сопаЪаіиг осспіеге. Сіе. Міі. 33. 

494. Ьихиз, Іихигіа. Ьихиз означаетъ роскошь и мотовство, 
извѣстный образъ жизни, а іахигіа (Ішшгіез) зн. склонность 
къ роскоши и мотовству. Сатрапі пітіо Іихи іінеЬапі. Іду. 

7, 32. Тигре еві Яиеге Іихигіа еі сіеіісаіе ас тоШіег ѵіѵеге. 
Сіе. 0№. 1, 30. 

495. ІліЛт, ІѵМ, ІиМстт, іи8из, іітіо, ттщ щтіашЬт, 

асііо, сапіт, /аітіа, ІгиІіЬгігж. )осш, Іийеге, релгі. Ілідиз 
наз. тиран, т. е. занятіе, цѣль котораго чисто только пріятно 
провести время, отдохнуть, развлечься, и 2) «шрцшт», т. е. 

объективно, предметъ, изготовленный либо употребленный на 
занятіе, цѣлъ котораго тоже, сейчасъ упомянутая. Ілиіо еі 
рсо иіі сріісіепі Шо Іісеі, зесі іиш, циит «гаѵіЬиз зегіізцие 
геЬие заіізі'есегішиз. Сіе. ОЙ'. 1, 29. Яоп рег Шит еі рег 
пе&іі&епііаш асі ізіоз Іюпогез іііі регѵепегипі. Сіе. Ѵегг. 5, 

70. Ношіиев ІаЬоге аззісіио еі (рюіісііано аззиеіі, сит іетрез- 

іаііз саизва ореге ргоЫЬеиіиг, асі рііат ве аиі асі іаіоз аиі 
асі іеввегав сопіегині аиі еііаиі иоѵит зіЫ ірзіаііциет ехсо- 

рііані іи оііо Іийит. И. Ог. 3, 15. Но Іисіі наз. еще и игры, 

представленія, учрежденныя съ цѣлью религіозною—въ циркѣ, 

театрѣ, при Олимпіи и ироч., откуда Іисіі Сігсепвев, АроШиа- 

гев, Ношапі, всепісі. 8пщи1апз къ Іисіі въ этомъ послѣднемъ 
смыслѣ есть іибіегиш, папр. Оіутріогиш, ІзЫтногит еіс., 
уиотреб. особенно о торжественныхъ играхъ Греціи. Игры 
гладіаторскія спеціально наз. пшшіз ріасііаіогіит. Ілісіив зн. 

еще; только игра, игрушка, т. е. что-ниб. неважное, какіе-ниб. 

пустяки, мелочь, какъ напр. въ выраженіи; бгаесів дивдігаи- 
36* 



Ліл іосиз е5і» ІеаЬшмшішп ішіт. Сіе. Пасс. 5. ИІа репіія- 
сеге ішіт к* Ы. Еіп. 1. в. Если «игра» за. такое занятіе, 
нѣ.ѣ которою тира-сама по себѣ, раин себя самой, а не про¬ 
сто хи провожденія времени. отдыха, развлеченія, то это бу* 
деть Ін5п«. Поэтому и гов. не только ІП5Н5 а:еае, саіеиіотт, 
во в: Ммдіѣіег ІіЬегогшп шьШиет рнегоз апіе игЬет /*ю** 
ехегеепбщие саин» ргобнееге. Ілѵ. 5, 5” п іішш—игр» 
(нгранье& шалость, баловство, я этикъ словомъ означались еще 
и мелкія ветвш въ стихахъ. Цицеронъ въ этомъ смыслѣ іизщ 
ве употребляетъ, во вмѣсто него говоритъ Іняіо, какъ налр.: 
Шшгш -ітттіЬт теі І&Ьоповіз ііеіесіапіпг. і іа. 5, 20. Ех 
ІмштЬт ншІШ (аіоя геіііщпаиі: еі іезяега*. цОю. 16. Игра 
актера, а отсюда и особенный родъ его двкпіи. наз. асііе; 
игра музыкальная к ея характеръ будетъ сапін?, игра оркес¬ 

тра. хора музыкантовъ еогсеппіз. бресіаснішп наз. все то, 

что сдѣлано, либо приспособлено для удовольствія любителей 
зрѣлищъ.—театральная пьеса, либо примѣрное сраженіе, .либо 
представленіе другаго накого-виб. спектакля. Театральная пьеса 
спеціально наз. і'аЬпІа, была-ли она старое (Па, сошоеша, аіеі- 
Іапа. ЕибіЬггат наз. 1) что-ниб. такое, въ чемъ выражаются 
насмѣшка, шоѣвка, 2» что-нвб. такое, надъ чѣмъ онѣ дѣлают¬ 

ся. но еще в 3) самая насмѣшка п издѣвка. -Іосив, ріпг. }ОСІ 

и ]оса. состоитъ, какъ яѣм. БсНегг, шутка, главнымъ образомъ 
въ словахъ, но иногда, подобно нѣм. Бразг, выхоока, п изъ 
дѣйствія, котораго не можемъ либо не хотимъ назвать серьез¬ 

нымъ. Поэтому інёеге зн. играть, но еще и 2) аіщиеш, аіі- 

фші, осмѣивать, дурачить, ііішіеге, и 3) проводить, обманы¬ 

вать. дурачить, іийіі'ісагі: ]оеагі шутить, балагурить, зани¬ 

маться шутками. Ьийив ііеЬеІ анішо аіщпаініо (іап. РЬ&еіІг. 
3. 14. Тагдшшив ргаеиа тайна геѵесіа Ішіоз ориіепіиш іи* 

яігистыріе, <ріит ргюгеа ге$ез, іееіі.—ішііегит ініг *т)иі 
рщііезіще ех Еігигіа ассііі. Ьигг.1, >і-і. Ізііишогиш аіаіиів 
Шісгит аііегаі, «етрег ігедиевз ргоріег зресіасиіі і ыщііши 

*, а^ес;*. .1 .ір і. -..л.-і 

Ійса <В*1»а рЛгіі ’л е^ь.; 

•рреііай. ілт. 1. 35. Олта 

ъ котораго емогрнхь ва 
іізцііс, иЫ вресіасаіь »ІЫ :асе*ёы. імі 
•паспіиш. еоепасоіадо. 



іпййип «етАі, ччо сегіаляпа охвгш $гепепь агідия ттшшріе 
«і реппсііаііз тізяяйяг. М. 53. 32. Ай ЬкШзтт РЫІіррига 
ге§ет ваіаіагі )п58ІТ. Іі. 36, 14.1* (Брутъ» аЪ Таг<рш>ів 4оо- 
Інз І)е1рѴіо5 ІидіЬгіѵт ѵегаз, <ршп сотой екЬ. Ій- 1. 36. 
КетаоХо рхю <въ кругомъ мѣстѣ 7.16. еыта уоеат) ѣоергае- 
сіріо. Сіе. І)іт. 7. 11. Та Ииіі Іе нон іліеШееЪаз? Ій. Пасе. 
31. Ти Ьапс іосагі сгейш' Іасіеі, вія сатео. Тег. НеааС 4. 4. 7. 

496 Іпіеггодаге. тодаге, умегеге, регсотйогі, «шеііагі, $е<- 
іагі. схріогаге. вресиіагі с* «люяноруми именами сущестт- 
телъными. Въ формулѣ те§*ге ееіЛеиДшп=епрашаватъ о 
о мнѣнія, какъ это дѣлаетъ предеѣдатсльстгуюші гь сенатѣ 
съ сочленами, гозаге есть слово всегдашнее: ітлеггогаге =ев- 

іелііага гов. рѣдко; но въ общемъ значеніи саерамтвтьято- 
»аге Цицеронъ унотреСдаеть рѣдко, а Цезарь и совсѣмъ не 
употребляетъ. Именно. іп1еггогаг.-=обращаться къ нису-вв''. 
съ вопросомъ *) н просить отвѣта, вызывать его т озтітъ. 
<}наегеге = принуждать иди приглашать кого-ннб. дат евлдѣ- 

ніе о чемъ-ниб. ■) Регсопіагі М разсмьдооать, развѣдывать, 
разузнавать, т. е. стараться получить свѣдѣнія о чегь-в*б.: 

нсіясііагі зн. допытываться, т. е. жшт получитъ нхред- 

тиомъ вопросовъ свѣдѣнія о чемъ-няб.: употребительное у по¬ 

этовъ зеііагі — хотѣть знать, по значенію отъ предьидущаго 
нисколько не отличается. Ехріогаге зн. иземмтть дѣло по¬ 

средствомъ вопросовъ, иля Ечкь-ннб. иначе.—для того чтобы 
видѣть, выполнимо - лн оно, во можно - лв ведетъ-ли гь из¬ 

вѣстной цѣди; врешіагі, отъ Бреепія (пдорвая. сторожевая 
банши), хорошенько осматривать каэде-ниб. мѣсто ішвмы. 

или в тимшпшъно прислушиваться на нею. вывѣдывать, раз- 

вѣоыватъ какое-ниб. дл.ю, внимательно выжидать, выезшт- 

ривтнъ. подсматрпатпк такъ чтобы ото не было замѣтно. 

Изъ существительныхъ—іЫегготаііо зн. вопросъ, дваейіо нз- 

') Ішег зіісі зшт іоиц «го п шегреіілге. 

ж) Объ тіршміі сп. >}>Ш. 

*) Регсаайігі шіеіп ее яыобво. См. Жора**в, II р. 4. КрзкіАитѵ »«- 

ж?п-быіь. отъ сг-іш і іігто азъ азам сшіоіомі. 



слѣдованіе въ смыслѣ научномъ, или разслѣдованіе, розыскъ. 
въ смыслѣ судебномъ, регсопіаііо разѵзнаваніе, разспраши¬ 
ванье, го^аііо предложеніе народу законопроекта '); ехріога- 
іог развѣдчикъ, дѣло котораго — обслѣдовать непріятельскую 
мѣстность, позицію непріятеля и т. п.. для того что-бы можно 
было рѣшить дальнѣйшія дѣйствія, нресиіаіог .шзутчичъ, шпіонъ 
дѣло котораго—разузнать тайно и хитро, чтб у непріятеля дѣ¬ 
лается или затѣвается. Меневіѣеия, дшші іпіеггодагеіиг, иѣгит 
ріигіз раігет ап ітігет ѣасегеі: Маігеш, іпупіі. Иер. Іріи 3. 
{>иііпі »гаѵі тогЬо Біопувіиз сомЛісіагеіш-, диаевіѵіі а те<1ісІ8 
Віоп, диетайнюбит Ше ве ЬаЬегеі. Нер. Біоп. 2. Рсгсшіап- 

Шиз ііоЬіз: Ксдикі і'огіе Котае иоѵі? АПіеик: ОшіМе іьіа, 

ів(рііІ, (рте пес регсопіигі пес аіиііге зіпе тоіееііа ровкшпиз. 
Сіе. Аса<1. I, 1. Саивеаш сіоіогіз Гіііае еіісиіь раіег согпііег 
ттіапйо. Еіѵ. 6, 84. Ехріога гет іоіат, иЬ, чио сію соп- 

^геееі егіпшз, сопыішгп сареге роззітин. Сіе. Аіі. 6. 8. Ех- 

ріогаге ііег, сопвіііит (аИсидие), атЬііит Аігіеае. Ересійагі 
Іосиш, сііеіа ГасЩие, сопвіііа аіісщиб. Ехріогаіа гея нанр. 

ѵісіогіа побѣда вѣрная, ехр). ѵігіив=брес(;аіа ѵігінз доблесть, 
честь, храбрость испытанная. 

497. Лпдиігеге, іщиігеге. Аііфіігеге, изъ атЪ и циаегеге, 

поэтому зн. какъ-бы тнЬіегЦегп циаегеге, дѣлать опросы, об¬ 

слѣдовать или разыскивать, дѣлать розыскъ надъ, чѣмь-ниб. 

(аііциеш. аіиріні), и изъ этого понятія часто = искать горячо, 

ревностно, а иногда (рѣдко) употребляется въ смыслѣ термина 
юридическаго о народныхъ трибунахъ, когда они обвиняли ко- 

го-ниб. передъ народнымъ собраніемъ (папр. сіе репіиеіііопе), 

назначали наказаніе (сарііе, слрШя, ресішіа) и требовали пус¬ 

тить предложеніе на голоса. Вмѣсто этого слова часто гово¬ 

рится шцшгеге (у Цицерона іи аійціепі, ін аІіциНГ) -)=на~ 

зштть строгіе розыски, слѣдствіе противъ или насчетъ ка- 

кого-ниб. лица либо какого-пиб. дѣла. Оепегі анішппііиы оіііні 
еві а паіига ігіЬиііш, иі опшіа, <ріае агі ѵіѵешіиіп кшіі пс- 

') Сл. 76. 

*) Сл. Тишера, ТиіС. 3. 2. 
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сейзагіа, ашригаі еі рагеі. Ск. 06. I, 4. 0тт\ йтт й <ущз 
азрегііаіе еа езі еі ітнтйіаіе паіигае, сощргеззиз иі Ъопй- 
ШШ іищаі аЦие оЛегіІ, Іатаеп ів раіѵ вон роззіі, их вон 

щиігаі аііфодп, арий с\иетп еѵптаі ѵігиз асетШайз зиае. 
Оае\. 23. Вѵз езі ассизаіиз регатацие ащитіитп (зс. йе 
Іегііо Іапіа іга ассепза езі, иі сарііе ащшгешіит соп- 

сіо зиссіатагеі. ІАѵ. 26, 3. 8сіз Іи Шито аееизаііоиеш соуі~ 
Іаге' іп'іиігеге іп сотреіііогез'г’ Іезіез срі&егеге? Ск. Миг. 21. 

49Ь. Вюдаге, огаге, <ртт, ргесагі, оЬвестге, іМЫигі, тр- 
ітріогаге, ргіеге, ржеге, розіиіаге. і'іадііаге, ехіуеге, 

соггіепбеге. Различные виды просьбы шначаютса глаголами: 
1) гоігаге, обращаться, предлагать, т. е. выражать передъ 
кѣмъ-ниб. желаніе или нужду, выставлять на видъ, не можеть-ли 
онъ сдѣлать, дать и пр. то либо другое, и поэтому консулъ 
у членовъ сената го§аІ зеншіііат и ІгіЬиітз р\, или соз. го- 
ігаі рориіит, рІеЪет, тапізІгаШт М; 2) огаге, просить, т. е. 
обращаться къ добротѣ, великодушію, дружбѣ чьей-ниб., чтобы 
онъ п нр.,—сильнѣе, чѣмъ торге, и поэтому, если первое сто¬ 
итъ вмѣстѣ съ послѣднимъ, то первое бываетъ всегда за второмъ 
мѣстѣ; 3) сцшезо, р)ш\ срыештиз. первонач.. можеть-быть, = 
(ріаего, обыкновенно бываетъ вставкой, вводнымъ выраженіемъ 
въ смыслѣ: сс-іи-бы можно было мнѣ (намъ) обратиться къ 
■тебіь (къ ним») съ этимъ желаніемъ, сдѣлайте милость, 

нельзя-ли и т. п.: 4) ргесагі, просить въ бміоіовіьішомъ на¬ 

строеніи и еа видѣ мо.ттюся, молить, умолять (боговъ, лю¬ 
дей); 5) оЬвесгаге, сильнѣе, чѣмъ ого, во имя примою, част¬ 

наго напоминанія о чемг-ниб., либо общаго какою-ниь. ука¬ 

занія на то, что упрашиваемый, безъ сомнѣнія считаетъ 
священнымъ и ненарушимымъ, умолятъ, заклинить, употреб¬ 

ляется п вводнымъ предложеніемъ;^) оЫееіагі, выражаетъ болѣе 
горячности, чѣмъ оЬзесгаге, съ названіемъ вслухъ или съ 
представленіемъ въ мысляхъ указанія на свидѣтелей просьбы 
призывать ботъ гаи другіе предметы, священные для умоля¬ 

емаго, и тѣмъ умолять, заклинать-, 7) зирріісаге, умолять мо- 

') О сочяиеаш го^аге в прочилъ глаголовъ ей. въ Грамм. 



тмь смиреннымъ ѵ въ положеніи бцррйсй, часто съ добавоч¬ 
нымъ оттѣнкомъ еамоуниженностн ').; 8} ітріогаге, со сле¬ 

зами и рыданіями взывать, умолятъ о прощеніи, содѣйствіи, 

помощи къ лицу либо вещи, показавшейся по отказу на мольбу 
оскорбленною, часто в прямо съ аіш'іішп. Подъ общее поня¬ 

тіе требовать подходятъ 1) реіеге. хлопотать, добиваться 

совѣтами, просьбами, искательствомъ, настойчивостью, требо¬ 
ваніями; 2) розіиіаге, сильнѣе, чѣмъ реіеге. требовать, наста¬ 

ивать, вымогать, т. е. выражать волю, чтобы кто-ниб. испол¬ 

нилъ то или другое, въ силу обстоятельствъ тѣснящихъ, при¬ 

чтъ неотразимыхъ, в Ь) въ смыслѣ судебномъ = обвинять; 

3) розсеге, сильнѣе, чѣмъ розіиіаге, требовать ртттмш 
и съ сознаніемъ права либо сі.лы -): 4) Лсщііаге. требовать 
горячо либо рѣзко, нагло, буйно; б) ехіцеге, сбирать, взыски¬ 

вать, вапр. подати, натуральныя повинности, но и Ь) вообще 
требовать чего-ниб., къ чему лито, къ которому относимся, 

предполагается обязаннымъ; Ь) сопіешіеге (аЬ иіщио і, пристав , 

ватъ къ кому-ньб. съ требованіями, настатшпъ. Те рго ашоге 
новаго і'одо аЦие ого, аі іе соііі^газ ѵігишдие ргаеЪеай. Сіе, 

Піѵ. 5. 18. Ісі иі іасіаз. Іе оЫЫог аідие оЬвесго. Ісі. АН. 11, 

1. А Іе рго позіга 8шпша сопцшсСоне іиа<]ие 8іп§и1агі 
Ііитапііаіе диаево еі реіо, иі ргозріеіав гаііопіЬив теІ8. 

Ісі. ІЗІѵ. 3, 2. Ье§аіі циевіі &іші Нео8, чиов асіогепі, :иі ерюз 
ргесепіиг, «уийыір ьирріісепі, АтЪгасіеіійіЪий поп бирегеззе. 

Ьіѵ. 38, 43. Таті1іагі88ІгоІ8 Саевагів вгсрріісаге поп Пе$іііі. 
Сіе. Піѵ. 7, 14. Пест Пеаасріе отпев ітріогаге ПеЪеііз, иі 
1тмс игЬеш а регПііібйішогиш сіѵіит вееіеге Пеі'епИапі. И. 

Саі. 2, 13. Ого оЫезіогуие ѵоз зиПісей, иі еат шійегіеогсііаіп 
ігіішаіів ІОГІІ88ІШО ѵіго, циаш ірзе поп ітріогаі. ІП. МП. 34. 

І^ие сішссріаш. ійш іюішйііші еі гесіиш аііег аЬ аііего 
ровЫаШ. Ы. Пае!. 22. Ровіиіаіш а іе ]аш Піи ѵеі роііш 
/ІадіШт Ііійіогіа. ІП. Ье§. 1, 2. Тегепіііш (какъ воеинаа власть) 

сіаѵев рогіагиш (города Арреціума) ророзсіі. Ьіѵ. 27, 24. А те 

‘) Сл. Леііфферта, Ьаеі. р, 368. 

■*) О розіиіаге. розсеге, сопіешіеге см. Лейфферта, Ьаеі. р. 41. 
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реІеЬаі еі зтітше сопіепйеШ, Ш шит ргорітщиийі йеіешіе- 
гет. Сіе. Сиіпсі. 24. 

429. Рготіііеге, роШсегі, гесіреге, сЦ'егге, зропдеге, ѵосеге. 

Ѵ'готіМеѵе, обтіушъ, завѣрятъ, т.-е. обнадеживать, велѣть ни- 

дѣяться, ожидать —все равно, обращались-ли мы кг тому, 
суш ртштіііі, или не обращались, и также все равно и то, 
самому-ли ему приходится исполнить что-ниб., или другому, и 
въ его-ли власти исполненіе, пли въ чужой. РоНісегі пред¬ 

лагать., вызываться.—выражаетъ, что тотъ, ірй роШсеШг, (боль¬ 
шею частью, но не всегда—безъ предварительнаго вызыва) да¬ 
етъ обѣщаніе, что онъ согласенъ устроить, исполнять, дать то 
либо другое ). Если къ этому понятію прибавимъ еще: «и 
что онъ лично т. е. своею честью, своею совѣстью обязы¬ 

вается исполнитъ что-ниб.», то мы получимъ понятіе гесі¬ 
реге, Если мы прибавимъ еще: саг что онъ хотъ сейчасъ го¬ 

товъ и согласенъ исполнитъ, выставить обѣщанное», то по¬ 
лучимъ понятіе оЙ'егге. йропііеге зв. передъ противной сторо¬ 

ной поручиться на судгь и со внесеніемъ какого-ниб. залога (из¬ 

вѣстной денежной суммы), что въ извѣстныхъ предъявленныхъ 
либо отвергнутыхъ требованіяхъ ыы совершенно правы; но по¬ 
томъ весьма часто употр. и въ обычномъ быту и тогда зн. 
2) нравственно ручаться передъ кѣмъ-ниб. въ чемъ-ниб., со¬ 
вершенно какъ будто-бы дѣло шло на судѣ съ внесеніемъ за¬ 
лога, обѣщать формально, свято Можно употреблять это 
слово н въ смыслѣ: «биться объ занмдъ, держатъ парт. Но 
ѵоѵеге зн. обѣщать какому-тб. богу, посвящать. Слѣд. рго- 
ішГбенз желаетъ вѣры въ искренность своего намѣренія или въ 
полное вниманіе его къ условіямъ, роШсенв вь свою готовность 

') Конечно, не въ смысл!, чего-нпб. опаснаго, т. е. не въ смыслѣ угрожать: 

въ этомъ смыслѣ гои. шіішгі, йештііаге. 

Изъ рогіісегі. Сл. § 629. 

3) Если у Цезари встрѣчается только роПіеегі, а рготіиеге нѣгь нигдѣ, то 
это происходитъ главнымъ образомъ оттого, что въ его историческомъ трудѣ 
рѣчь идетъ только о такихь условіяхъ, нрн которыхъ могли имѣть цѣну только 
обѣщанія навѣрное, какъ нхъ предполагаетъ роШсегі. 

*} Аііціші, гіе аііщю, асе. с, шб, слѣд. сочиняете* такъ-же, какъ рготіиеге. 
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исполнять все для другаго, гесіріеіт въ свою честность, ойе- 
геі)8 въ свою полную готовность и охоту, зрожіепз въ свою 
честность я твердость убѣжденій, наконецъ ѵоѵет въ свое 
благочестіе. С’оері ѵеЛе еа ТгеЬаіішп ехярееіаге а іс, диае 
ьрсгаззеі а ше, нсчще іпіішб еі ргоііхе бе іиа ѵо/иніаіе рго- 

тщ (цтіѵ егаіп зоіііив бе шеа роШсегі. Сіе. і)іѵі 7, 5. Рго- 

тіііо іп тчцие гесіріо і'оге еиш Ш»і еі ѵоіиріаіі еі иаиі. 
Шіі. 13, 20. РготШо Іюс ѵоЬів еі геіриЫісае зротіео. 1(1. 
Сое/. 32. С'аезагеш огані, иі кіЬі рагсаі: еі ашрііик оЬвн/ит 
ѵеііі, баге роііісепіиг. Спев. 11. С. 6, 9. 8і цшв, циоіі чро- 

рожШ, кі пои І'асіі, 8іпе иііа геіщнше рніісів сошіеішіаіиг. 

Сіе. Саес. 2. Тиііик іп ге ігерійа ѵоѵіі Ваііов Гаиацие РаІ- 
Іогі ас Раѵогі. 1л ѵ. 1, 27. 

500. Вропвог, ргаев, ѵа$, оЪвев, рготшіо, рготшит, роііі- 

сііаііо, зропзіо, ѵаЛгтоптт, раеііо, расЫт, сопѵепііо, сопѵеп- 

іит, 1оеііж, зосіеіав, расізсі, ігапзідеге, йесгйеге. Вропвог на 
судебномъ языкѣ паз. тотъ, кто внесеніемъ залога ручается, 

что готовъ отвѣчать за претензіи которой-ниб. стороны, если 
только справедливость будетъ законно доказана ‘), но въ обыч¬ 

номъ быту поруки, поручитель, т. е. лицо, честью увѣряющее 
(нравственно ручающееся), что готово отвѣчать за состоятель¬ 

ность и добросовѣстность какого-ниб. другаго лица. Но ргае'З 
и ѵав употр. только въ судебномъ языкѣ, но не въ томъ смыл 
слѣ, какъ другими было объясняемо, что будто первый был® 

поручителемъ въ дѣлѣ гражданскомъ, а второй въ дѣлѣ уго¬ 

ловномъ; именно, ргаев наз. тотъ, кто передъ правительствомъ 
либо частнымъ лицомъ принимаетъ на себя поручительство за 
кого-ниб. въ томъ смыслѣ, что готовъ отвѣчать СВОИМЪ СОСТ0 

ятемъ на предъявляемыя къ тому претензіи, а ѵав тотъ, кто 
передъ самимъ судомъ ручается за кого-ниб. въ томъ, что тотъ 
въ назначенный срокъ явится на судъ; слѣд. ѵав ручается зц 
лицо, но ргаев за дѣло і). ОЬвев, отъ оЬвкІеге г), заложникъ, 

*і См. Древности. 

*і €л. Древности и ѴейнйорфШ къ Нот. Ваі. 1, 1, 11. 

3) Можетъ-быть, и, томъ смыслѣ, что оЬвев точно таит, же стѣсняетъ дѣй¬ 

ствія политическій, какъ оЬвеввіо и оЬаісІіо военныя. 



заложница, т. е. лицо мужескаго либо женскаго пола, отвѣ¬ 
чающее за исполненіе договора, за честность непріятеля, за 
вѣрность подданнаго, союзника. Аціііаяе ѵоя агЬНгот, ^иігі- 
гев, циоіібіе аргтзогее іА егейіѣогек Ь. ТгеЬеИіі сопѵсшке. 
Сіе. РѢЙ. 6, 4. С^иійат ініегѵепіі яропзог Ішпшніаііэ Іиае. Ій. 

ІЗіѵ. 7, 5. ТгіѴшпі рІеЫк опшза гпиПае сегіаііопе геі сарііа- 

На гііетп Роаіитіо йіхегипт, ас, пі ѵайев йагеі, ргеЬешІі а ѵі- 

аіоге аѣерге іи сагсегет Лпсі ^иззегшіі. Розіишіиз ѵасІіЬт <іа- 

іія поп агИ'иіі. Ілѵ. 25, 4. Яі циіЬиз агцепіині іп ргаезенба 
сіеевзеі, (Іапйаіп ех аегагіо ресиніат тиіѵшп ргиесИЪищие. 
саѵеікіит рориіо БепаГогит рагз сепяиіі. Ій. 22, 60. Сіѵііі- 
асив еИхіі Аейиоз соасѣоя евве Вециапіз оі/викз йаге. Саея- 
В. О. 1, 31. 

2. Если обѣщаніе, возбужденіе надежды на—, имѣетъ при 
себѣ родительный падежъ, то это слово надобно переводить 
ргошіаяіо Тактъ обѣщанія), а безъ родительнаго надежа надоб¬ 
но переводить ргопіівзшп (сдѣланное обѣщаніе). ') РоШсіІаІіо, 
предложеніе, обѣщаніе, есть объявленіе, что кто-ниб. вызывается 
на то пли другое дѣло, предлагаетъ свои услуги. Яролзіо наз. 
1) дѣйствіе на судѣ того, цш яроіпіеі, ’) но 2) н въ другихъ 
случаяхъ формальное заявленіе, что мы готовы ручаться за вы¬ 
полненіе какого-ниб. обѣщанія,— за себя или за другаго. Въ 
переноспомъ смыслѣ зронзіо можетъ идти и въ смыслѣ нашего 
«пари». Ѵжііюопіиш зн. порука, т. е. поручитель илв пору¬ 
чительница, которыхъ выставляетъ обвиняемый, для того что-бы 
втимъ завѣрить противную сторону въ своей готовности и же¬ 
ланіи явиться къ сроку разбирательства дѣла. Расііо, отъ расізеі, 
наз. постановка пунктовъ между двумя тяжущнмвея сторонами, 
большею частію изъ лицъ частныхъ, въ которых'/, пунктахъ 
онѣ готовы признавать себя, въ тѣхъ или другихъ отношеніяхъ, 
обязанными другъ къ другу; — почти тоже значитъ, но рѣже 
унотр. сопѵенгіо, соглашеніе, договоръ между двумя тяжущи¬ 
мися сторонами. Часто встрѣчаются вмѣстѣ слова расішн в 

') Сл. Кребса, АпШіагЬ. в. ѵ. 

*) Си. Древности. 
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со п ѵе н (и ш =заключенный договоръ, принятыя условія, достигну¬ 
тое соглашеніе. Р'детІУё вгая, юсударспжштіі, ирштітльвпівт- 

)іыі( доюооръ, заключенный между дѣумя пародами, съ извѣстными 
религіозными обрядами,—одинаковы-.™ обязанности и права для 
обѣихъ сторонъ, либо для Римлянъ нрава настолько станови¬ 
лись выше, что другая Сторона отличалась отъ подданныхъ 
только развѣ сохраненіемъ своего внутренняго управленія. Так. 
обр. і’оейив, правда, йадобио переводить дошоръ, только часто 
съ прибавкой невольный, вынужденный. Наконецъ, восіеіав паз 
въ отвлеченномъ смыслѣ связь, въ конкретномъ союзъ нѣсколь¬ 
кихъ лицъ для общихъ Дѣлъ, безопасности п торговли. — во 
всѣхъ ли отношеніяхъ, или только для кякой-нпб. опредѣлен¬ 
ной цѣли. М (рнідііе йоіІсісЬаі ше. іи ^ио йеЬоЬа! езве аиі 
рготтіо аихіііі лііеніив аиі соввоіаііо йоіогій. Сіе. 1>іѵ 4. 
1В. Ртакоит 1ассге = ргоіш8вит воіѵсге, ргош'вво віаге, либо 
ваШ’аеегс, рѣдко=дѣлать, давать обѣщаніе, какъ Сі\ ОЙ’. 8, 
24, а поэтому въ этомъ значеніи лучше не употреблять этого 
выраженія. Совершенно неправильно будетъ ргошіввтп с, це- 
іііі. оЬ|.: въ этомъ случаѣ надобно гопорить ргошіввіо, напр. 

ресшііае, аихіііі, но ргошівяиіп тпеиш, повітиш еіс. п раігів 
т> смыслѣ репіі. виІу'есС можно говорить, Кон /’оесіеге рах 
Сашіша, вей врошопе (вс. сопвиіиш сЧс.1 Іагіа ея! Ьіѵ. 9, 

5. ЛиЬеі Р. (^иіпіішті сиги Каеѵіо зротюпет іасеге. ві Іюиа 
виа ех егіісіо ргасіогія <1іев XXX роввевва інш еввепС Сіе. 

(ѵ>иіпГ. 8. Нос ейісіит еві соніга ошша |пгн Нісиіогит, диае 
Ііаііені а яенаіп рориіоцие Котано, не схіга вишп іо гит 
ошИтотит (представлять за себя Поручителя) ргошШеге со- 

щшгііг. 1(1. Ѵеіт. 3. 15. О различныхъ родахъ Іоейегши п о 
сонѵенііо въ значеніи (гоеударсГасннат) соглашенія ем. Ьіѵ. 

34, 67. ()іше Іех, <рнк1 /Ьеймв аШ, циае расііо, циае расіі аиі 
етѵтіі і’опииіа поп інііппагі ас сопѵеііі роіеві, ві ай ѵегЬа 
гап ііеііесіеге ѵсіітнв, сопвіііиш ниіет еопіт, цііі вегірве- 
пшг, геійнріатш. Сіе. Саесін. 18. Ні ІіЬеШ арий тацівггит 
восіеШк іиѵеШі випі. Ій. Ѵегг. 2, 75. Сит Іюніз оншіішв 
гоіге поп тойо ваіиіів, вей еііат регіеиіі воскШет. Сіе. 
НаЬіг. 7. 



3. і’аеіасі т, е. расііопет Іаееіе сит аі'щио, значил 
заключать договоръ, контрактъ, вступать въ соглашеніе каса¬ 

тельно тѣхъ ши друпт дѣйствій съ той или другой стороны, 
о чекъ сл. сонѵепіге § 352. Тгапзфеге зн. порѣшитъ, покон¬ 

чить дѣло сдѣлкой, условиться, ешаситъсп; близко къ атому 
подходить ііескіеге—то или другое дѣло съ кѣнъ-шб. такъ или 
иначе покончитъ, порѣшитъ, т. е. славное понятіе здѣсь нс 
соглашеніе, какъ въ ігапзідеге, а окончаніе дѣла. Ратсііт 
иѵацна іпегсеііе сшп СеІІіЬегогит ргіпсіріЬщ, иі сорт аічіи- 

саиі. Ілѵ. 25, 33. Нанс -еі гет Еозсіиз ргіѵаііт ташіаѵіг, и С 
сит Сіігуворопо ігапщегеі аіцие ііесідегеі. Сіе. Атег. 39. 

501. Еодаііо. отііо, ргет, ргесаііо, реііііа, еирріісішп, 

трріісаііо, дгаіиШіо, сЫеетІіо, оЫеЫаІЩ Вощйіо не значить 
никогда, а огаііо стало значить только въ церковной латинп 
просьба, мольба, молитва; что значатъ оба эти слова, см. § 78 

и § 250. І'гесез наз. слова, выражающія просьбу, мольбу, мо¬ 

литву, ргесаііо дѣйствіе, при которомъ произносится такія сло¬ 

ва. Да и реііііо зн. не просьба сама по себѣ, а а) исканіе 
должности, Іі) искъ въ гражданскихъ дѣлахъ. Зирріісііші емп- 

репная. покорная просьба вирріісіз, вообще покорная просьба; 

но вирріісаііо, покаянное моленіе, молебствіе, назначенное се¬ 

натомъ, елѣд. оффиціальное. однодневное либо внродолженіи 

нѣсколькихъ дней для умилостивленія гнѣвныхъ боговъ, либо 

Ь) блаюдарстееннос молебствіе пли празднество, для прине¬ 

сенія въ молитвахъ подобающаго богамъ благодаренія: праздне¬ 

ство послѣдняго рода наз. еще цтаіиЫіо, въ другихъ случаяхъ 

н поздравленіе. ОЬаосгаііо п оЬіеаіаІіо наз. просьба, мольба, 

молитва, съ тѣмъ различіемъ отъ ргесез и ргесаііо, какое ука¬ 

зано въ соотвѣтствующихъ глаголахъ § 198. Маігопае ш рге- 

сев еі оЫеяіаІшез ѵегаае рог опшіа беІнЬга ѵащіе тррііет 
ѵоіійіціе 1)еоз йііі^аЬаоі. Ілѵ. 27, 50. Ріаіо геіЗііі 1)іоиів 
ргесіЬт аііііисіия. Мер, 1)іоп. 2. Йенаіиз тіесгеѵіі, иі соітиіез 
таіогіЬие іюйіііз гет іііѵіпат сит рітііте Іасегепі. Ілѵ. 

•) І’егГ. (іерфі и расЬіа вит, какъ родеге я *«««. совет: = 

скрЬшгп.. 
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31, о. Ьеніиіцб іп реііНош соивиіаіив а Саезаге зиЫеѵаІия 
егаі. (Заев. В. С. 1, 22. ВиррМсаЫо іп Ігніиитп ішрегаіа Гші 
іп опіпіішк сошрійб, чисй іепеЬгае оЬогіае іиегапі, Ыѵ. 38, 
36. По удаленіе опасности со стороны шайки Катилипы: Вир- 
рігсаію «іііб інипогЫіЬив рго нш^ціап еогит тегііо (Іеегеіа 
ені. Сіе. Саі. 3, 6. бгаіае сіііз позігае дтіиіаііопсз сгапі. 
1(1. РЫI. 14, 3. ОЫесгаііо іп ипшп сііет рориіо ішіісіа ей. 

Ыѵ. 26, 23. 
502. Оріаге, іЫкіегаге, гщтгеге, схреіеге, арреіеге, а#'ес- 

Іаге, сиреге. сопсирізсеге, аѵеге, дЫіге, саріаѵе, ѵеііе. Оріо, 
желаю, значитъ: я имѣю виды на то, чтобы тотъ либо дру¬ 

гой предметъ, обладаніе которымъ не въ моей власти, достался 
мнѣ либо именно тому или другому постороннему '), я Ь) вы¬ 

бираю, если одному предмету дѣлается предпочтеніе передъ 
чѣмъ-ниб. другимъ, чего также можно было-бы пожелать *). 

Певібего, сильно желаю, тоскую, желаю, чтобы что-пиб. было 
на свѣтѣ либо налицо, и мнѣ горько, что того нѣтъ либо 
оно не налицо: гедиіго, отыскиваю чего-яиб., чего въ дан* 

номъ мѣстѣ нѣтъ, потомъ зн. 1) разспрашиваю, развѣдываю о 
чемъ-ниб., 2) сильно отлаю чего-ниб., 3) тоскую, если то, чтб 
находится налицо на самомъ дѣлѣ, какъ-ниб. противорѣчитъ 
желаемому; ехрсѣеге, имѣть виды на что-ниб., желать того, 

потому что то считается полезнымъ и дѣльнымъ, ведущемъ къ 
щьли, выгодным; арреіеге, протягивать руку къ чему-ниб., 

стремиться, домогаться, желать, потому что хочется тіьмъ об¬ 

ладать; аііесіаге, горячо стремиться къ обладанію чѣмъ-ниб., 

особенно если желаемый предметъ либо пріемы стремленія 
неблаговидны. Желать, интересоваться, быть шняту, т. е. 

«желать либо обладанія чѣмъ-ниб., либо бытія чего-ниб.» бу¬ 

детъ сироте, а въ усиленной степени и если имѣется въ виду 
вещь, то въ прозѣ болѣе употребительно сопсирізсеге. Силь¬ 

но, горячо, апрастно желать будетъ аѵеге. Оезііге, дѣлать 

') Гак, оОр. и оріо аНегі аіщині желаю кому-ииб. того либо другаго. 

’) Но: „желалъ-би а“ по-лат. будетъ ѵеііт, ѵеііеш; „лучше желалъ-би, же- 
лалъ-би скорѣе"—таіо. 



разныя мины и жесты отъ радостнаго волненія, восхищаться — 
вообще, либо именно чѣмъ-жіб.. т. е. быть въ восторгѣ отъ 
извѣстныхъ предметовъ, приводящихъ въ восторгъ-, если стоить 
съ ті'іпШѵш, восхищаться, съ радостью думать овозмож- 
можности для насъ сдѣлать что-шіб., слѣд. желать, либо восхи¬ 
щаться тѣмъ, что ужъ сдѣлалось то, чего желаемъ '). Саріаге, 
ігедиепіаііѵцт отъ сироте, горячо браться за что-шб.. поры¬ 
ваться къ чему-ниб., получаетъ значеніе гнаться за чѣмъ-ниб. 
(аінтісі), чрезвычайно хлопотать о чемъ-ниб. Vеііе !), хотѣть, 
зн. дѣломъ, словомъ, мыслью ') стараться, чтобы то или дру¬ 

гое сдѣлалось, исполнилось, оказалось ѵ), и поэтому никогда не 
управляетъ чисто винит, одного имени. ШМ1 Ііотіпеиі, иіві аиогі 
Ьопезішп ечі, исітігагі аиі оріаге аиі ехреіеге орогіеі. Сіе. 

ОЙ. I, 20. Із поп сагеЬ, (|иі поп йе&ійегаі. Ій. 8еп. 14. Ѵіг- 
інз пиіі&га гедиіггі ѵоІирЫет. Ій. Гт. 1, 18. Мауогез покігі 
поп аііепоз а§гон сирійе арреІеЪапі. Ій, Ашег. 18. Гн^ие еа 
гея Тагяиіпіо зрет а([есІаш1і герпі тпіпиіі. Ілѵ. 1, 46. Вопит 
поп езі, ииос! агсіепіег сщтз. Сіе. Тике. 4, 17. Кон іпіет- 

регапіег сопсирівсеге, грюй а ріигітіз ѵійеаз, сопйпепііз йе- 
Ьеі гіисі. Кер. Ай. 13. Сопсирізсеге йотит, ѵіііапі, киреііее- 

Іііет, Іашіеін, пирога. Еѣіат, (}иій іи соеіо і’іаі, зсіге асетт. 

Сіе. Гіп. 2, 14. АНег Іаейііа дезііі, аііег йоіоге стсіаШг. 
Шгі. 4. Осзіго зсіге ізіа отпіа. Ій. Ай. 4, 11. Спріаге ріаи- 

яиз, іаѵогеш, іпізегіеогйіат, ѵоіиріаіет. Сіе. 

503. Аѵкігіз, аѵЫііаз.аѵапіб. аітіііа, зогйея, ітах.рагсщге- 
зігіеіт. АѵЫіІаз, сильное желаніе, есть качество того, кто аѵійиз 
(отъ аѵеге), кто желаетъ съ увлеченіемъ, страстно аѵагіЙа, 

корыстолюбіе, алчность, жадность, забота пріобрѣтать, качество 
того, кто аѵагиз (также отъ аѵеге), корысто.гюбтшо, алчнаго, 

*) От1], "егеге (веі черезъ промежуточное уевіия, мшш, тѣлодвиженіе. 
*) ( 'родію съ іЗ'.бХораі, хочу. 

и Ксли н;шр. ѵсііт, ѵеііеш — ийшш. 
‘у Отсюда н -- утверждаю. Йоп аииі шіі ашіішвіі, дці ѵігіиіет ііигаю еі 

Чиаяі Геггеаш севе уиитіаш ѵоіші. Сіе. Ьв§1 13. 
ь) Пиражаетьан этимъ словомъ порицаніе, ото зависитъ отъ предмета 

желаніи. 
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жаднаго, йог^ез, ірявь, нвг.,нллтьѣ и вообще на внѣшности, 
йотомъ значитъ скупость, скряжничество, если употреблено 
въ контрастъ тону, чти пожегъ и долженъ-бы дѣлать тотъ, кѣмъ 
она владѣетъ. Поэтому вогсШпя грязный, скупой, скряжниче- 
скій, скряга. Тепах цѣпкій (крѣпко держащій что-ниб. (геі)), 
употребляется потомъ о жадной, скряжнической скупости, ко¬ 
торой никакъ не хочется расплачиваться деньгами. Рагсив, 
бережливый, а потомъ п скупой, если бережливость является 
тамъ, гдѣ ея не нужно или не доляшо-бы быть. КенігісШз, отъ 
гЫгіщеге (туго, крѣпко затягивать), отмѣривающій въ-обрѣзъ, 
расчетливый, не выражаетъ порицанія. 8епесііі8 лйЬі аѵйШа- 
ім роіголік еі еіЫ »ймйи)іі. Сіе. 8ен. 14. АіЯсШаз ціогіае, 
ресипіае, ѵіиі. Кошапі зешрег аррсіеліез ріогіае аіцие асісіі 
ІЯШІІ5 і'иепті. И. МапіІ. 3. Аѵійиз ріогіае, Ііоногіз, йіѵШапіт, 
сіЫ. Цедне аѵагіітп пес зогсіез оЬрсіес ерпзцшпп нііЫ Ног. 
8аі. 1, 6, 68. Ношо аѵагѵз еі і'игах. Сіе. Ог. 2. 66. Е«о Ше 
адгезій, ігізіів. рагсиз, іепах йихі ихогеш. Тег. Ас]. 5, 4, 2. Рго- 

репвіог ЬешцзіИаз еззе йеЬеЫі іп саіатііовоз, пІ8і і'огіе епті 
йщш саіашііаіе. Ін ііз іатеи, цш' ве аф'иѵагі, ѵоІепС поп не 
аШіщшіиг, яесі п( аШогеш щасіигы азсепбаиѣ, гевігіеіі отпіпо 
еззе пиііо то(Іо (ІеЬешшз. Сіе. ОЙ. 2, 18. 

504. Орііо, орШіо, срЫит, ёезШегіит, сирісіо, сирісЫаз, 

ІіШо, АшМшп, арреіііт, арреііііс, арреіепііа, ѵоіипіаз. Орііо, 
отъ оріаге. какъ геЬеЛіо отъ геЬеіІаге, зн. (свободно-сдѣланный) 

выборъ; орШіо, отъ того-же глагола, желаніе іп аЬвітасіо, 

т. е. актъ воли, хотѣніе, но оріаіиш желаніе іп сопсгеіо == 

желаемое. Незісіегіиш, отъ сіейісіегаге, тоска по чемъ-ниб., вы¬ 

ражаетъ желаніе, чтобы было что-ниб. налицо, отсутствіе 
чего возбуждаетъ скорбь. Сарніи, — у Цицерона п Цезаря 
не встрѣчается,—страстное желаніе, состояніе того, кто ецріепе, 
стратъ въ хорошемъ и—это бываетъ чаще—-въ худомъ смы¬ 

слѣ. Въ томъ и другомъ смыслѣ употребляется и сирііШ.а.8, ка¬ 

чество того, кто сирі(1и8, страсть, страстное желаніе, но так¬ 

же и 2) алчность, жадность, т. е. страстное желаніе имѣть 
что-ниб., воспользоваться, насладиться чѣмъ-ииб., и 3) при¬ 

страстіе къ чему-нпб.. спнонимъ съ вішіішті, практически 

'I 
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заявленное пристрастіе. Сильнѣе—и всегда въ худую сторону— 
ѵов. ІіЪійо, страсть, которая, въ презрѣніи Ко всѣмъ резонамъ 
и внушеніямъ разума и нравственности, увлекается и руково¬ 
дится только внушеніями минутнаго настроенія и увлеченія. 
Лрреііііо наз. актъ желанія, стремленіе къ чему-виб., арреіі- 
ін8 состояніе нодъ вліяніемъ ѳтого влеченія, а аррсіеиііа увле¬ 
ченіе желаніемъ. ЛГоІттіав ваз, воля іа отсюда и внды, намѣ¬ 
реніе, тенденція, планъ), желаніе, склонность, привязанность,— 
вообще состояніе, въ которомъ кто-шб. старается о чемѵниб. 
или соглашается на что-нибудь, допускаетъ что-нибудь. С)іши\о 
йиЪішп Іиіззеі арий раігев позігоз, еиі ей«еий\ раітсті отрііо йаге- 
інг, цнш аиі Аніопіиш оріагеі аиі Сгакша? Сіе. Вгиі.оО. Тѣевео 
ітен оріаііопев Коріипш йейіі. Іа. ОЙ. В, 25. Яиѵепів ЙараЬаі 
сиркНпе те§пі. 1лѵ. 21, 10. Босеягаг 1е§іЪи5 йопѵііая ѣаѣете 
ШШпез, соёѵсеѵе оганез сирШгіаіев. Сіе. Ог. 1, -13. Бе мЫп- 
Іаіе іи а, иі зітоиі зітиз, ѵеі зіид/ю роііиз еі с ирШіаіе нон 
йиЪііо. Ій. АН. 12, 26. Саесоз геййеЪаі еі сиркіііаз еі аѵа- 
ѵШа еі аийасіа. Ій. Атег. 35. Тезіев аиі зіпе иііо зішііо йі- 
сеѣапі аиі сит йіззіптіаііопе аііциа сиркШо.Ііз. Ій. і'іасс. 10. 
Ниіс ѵегі ѵійеікіі сщшіііиіі айцшеіа еві арреШіо циаейат 
ргінсіраіиз. Ій. Ой’. 1, 4. Оссиііаі еі йіввітиіаі арреШшн ѵо- 
Іиріаііз. ІЫЙ. 30. ТЛЪШо еЙѴепаіат арреіепііат еііісіі. Ій. 
Тике. 4, 7. 

505. Ііері'есагі, аѵегіеге, аѵегптшге, аѵосаге, гешаге, 
аЫіткеге. Осргесагі зн. не только умолять, умилостивлять что- 
пиб., что іюшідішому либо и дѣйствительно сердится, но и 
стараться отклонить отъ себя мольбами что-то. устрашив¬ 
шее. Л ѵегі его, отводитъ всторонц, отворачшытъ, и ыетаф. 

отклонять, отдалятъ, дѣлать враждебнымъ. Аѵосаге, еобств. 
отзывать прочь, всторону, и метафоричеекп удалять, отклонять. 
Тоже часто зн. п геѵосаге (собств. отзывать назадъ), только 
съ тою разницей, что здѣсь главный образъ — предметъ, уже 
двинувшійся впередъ но какому-ниб. извѣстному направленію, 
а нт. аѵосаге—только поднятіе съ нервопач. мѣста. АМгдЬеге, 
отвлекать прочь, метафор. = отвлекать, въ сущности тоже, 
что аѵегіеге, аѵосаге и геѵосаге, только на первомъ планѣ дру- 

37 і 



гая форма дѣйствія. Аѵеггши-аге принадлежитъ къ языку ре¬ 
лигіозному и приписывается только богамъ = отклонять, отво¬ 

дитъ что-пиб. злое, враждебное, бѣдственное. Саініпе ехіішга 
еі ііщат ЛергесаЪаіиг. Сіе. О г. 3, 3. Апішит е]ш іапіа 
ясегЫш ряігіа (і. е. раігів) пШІ а ріеіаіе аѵегіегаі. Ілѵ. 7, 
5» Ва ѵіѵо, иі аЬ ішіііиз шщиат те Гешроге аиі соштосіо 
аиГ оііит тент аЪвігахегіі, аиі ѵоіиріав аѵосагіі. Сіе. Агсіі, 
0. Врез ргаедашН еоя иЬ а^гіеиііига еі а ерю Шіано ідЪоге 
геѵосаЬаі. Спея. В. О. 3, 17. Юіі аѵегптсепі. Сіе. Л и. 19, 2. 

506. АтЫіт, атЫііо. АтШив наз. незаконное исканіе 
должности, нри которомъ подкупомъ либо другимъ какимъ-ниб, 
средствомъ въ этомъ родѣ стараются пріобрѣсть благосклон¬ 
ность и получить голоса гражданъ, но ашЬШо, собств. ухажи¬ 
ванье за гражданами, дожженное исканіе благосклонности и 
голосовъ гражданъ въ ввду выборныхъ комидій, въ которыхъ 
искатель желаетъ быть выбранъ въ ту или другую должность, 
и вообще 2) стараніе пріобрѣсть благосклонность другихъ и 3) 

стремленіе къ почестямъ, честолюбіе, тщеславіе, суетность, о 
чемъ можно сказать еще и аѵЫііаи Іашііз, еирніііае Ьопогиш, 
“іопае. Г,)иі(1 бе но8ігІ8 атШгопіЬив, диЫ де сирШіШе Іюпо- 
гит Іодиаг? Сіе. Тине. 2, 20. РІаіопет Віонуяшз тадла сит 
атЫйопе (чтобы привлечь его къ себѣ, съ великою пыш¬ 
ностью) Вугасиеая репіихіі. Кер. Ріоп. 2. А дно іпсеріо 
зіибіодие те атЫііо (іеііііиегаі. 8аІ1. Саі. 4. 

507. Ваге, Лопате, Іагдгѵі, ЛеЛеге, ігаЛеге, геікіеге,ргаеЬете, 

ехМІеге, роггідеге, ргаезіаге, трегііге, ігіЪиеге, вирреіШаге, 

тгтігаге, тЪтіпЫгаге. Багс—насколько оно относится сю¬ 

да = давать, зн. поставить что-ниб. во власть, въ распоряже¬ 

ніе чье-ниб ; (Іоиаге, отъ боншп, дарить, уступать даромъ по 
свободному влеченію; іагдігі, дарить, раздавать, оказывать, — 

либо только для того, чтобы показаться именно щедрымъ, либо 

для того чтобы вмѣстѣ и достигнуть какихъ-ниб. своекорыст¬ 

ныхъ цѣлей. ') 1)е<іеге, сильнѣе, чѣмъ баге и= отдавать, пере¬ 

давать кому-ниб. (аНсиі) въ полное, безусловное распоряженіе, 

1 і ІДп'оП'і впрочемъ уиптргГи;].! оі’Ь всего больше 1! 1 е-ившеніихъ ііо.і іі I'И (іліхі. 
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а отсюда въ смыслѣ военномъ = отдавать безусловно на вот 
побѣдителя. ') Тгайеге, передавать, отдавать въ руки, зн. 

передавать, отдавать въ обладаніе, на храненіе, подъ защиту, 

подъ надзоръ. ') Нсййете, обыкновенно - опить, назадъ отдавать, 

между прочимъ еще зн. давать, отдавать то, къ отдачѣ чем 
мы были обязаны. Ргаеоеге *і, выставлять, подносить, пода¬ 

вать,-въ прямомъ и метафор, смыслѣ, но роѵгіцего, 3) яро- 

ттиватъ, подавать издали, рѣдко —ртаеѣеп ■, метафорически 
употребляется крайне рѣдко ЕхЪіЬеѵе, выставлять, выносить 
на свѣтъ, открывать что-ниб. такое, чтЬ держалось внутри, 

было закрыто, спрятано, неизвѣстно, не ожидалось, доставлять 
возможность или необходимость то видѣть, поступать съ тѣмъ 
таясь или иначе, употреблять то сообразно съ той или другой 

цѣлью. *) Ргаеяѣаге, *) стоять за что пиб, защищать, гаранти¬ 

ровать, что оно есть либо такъ или иначе можетъ быть по¬ 

лезно, а потомъ еще дѣлать, отзывать, обезпечивать что- 

ниб. ожидаемое либо обѣщанное. Ітрегііге уже объяснено 

въ § 189; близко сродно съ нимъ ѣгіЬиеге, доставлять, надѣ¬ 

лять, удѣлять, оказывать, уступать, воздавать, оставлять, укрѣп¬ 

лять за кѣмъ-нпб. что-впб., что мы считаемъ себя обязанны¬ 

ми другому сдѣлать и ир., либо на что другой имѣетъ право. 

8иррс(]ііаге *), собств. кн нѣсколько разъ, слѣд. и во множе¬ 

ствѣ класть подъ ноги, сохранилось въ одномъ только ыетаф. 

значеніи = предлагать, доставлять на поддержку въ большомъ 

количествѣ Мпііяігаге, гчш. только о лицахъ, предлагать, до¬ 

ставлять услужливо, услуживать, служить чѣмъ-нпб.; киіппіш- 

вігаге, совать, отдавать, передавать услужливой рукой, тихонь¬ 

ко, подъ рукой, тайно, по секрету, стороной. Ѵеінѣі ке виа- 

*) Яе Латс“ОТДііватеся дабропольно, сдаваться; -іе і1еі1еге- :Етдав:ігься, сда¬ 

ваться вполнѣ, безусловно! ке 1гш1еге=отдаватьея подъ защиту, въ распоря¬ 

женіе; ае ехііібсге —ішиазшытьсл, выставляться, выдаваться—, явиться, вы¬ 

ступать къ качествѣ—, 8е ргаевіаге, ее ргаеѣеге, ье двгеге ев. § 46.0 ргае- 
8(аге, превосходить, см. і) 213. 

-) Изъ рѵаеЫЬеге, какъ было архаистическое рго!ісге=ргоЬі(іеіе. 

5) О предлогѣ рот см. § 529. 

*) См. любопытное объаспеше у Корссепа 1. !. р. 06, который это слова 

производитъ отъ рея, реііяте (подпирать, защищай тычиной, подставкой). 
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фіе онініа Саевагі йеАЫегппІ. Саев.Б.О. 3, 16. 8о1елІ Огае- 
сі іи сотлішііЬпв сопѵшів лотілагс, сиі роеиішп ігтіііигі 
вшѣ Сіе. Тияе. 1, 40. 8іс еі іс сотшсікіаѵі сі ІгасШі. Ій. 
І)іѵ. Рег пшшв веѵі сі ріеіз ІгасШае ^ІсЬао Саек. В, 
О. 7, 25. ІІгііені, агта Ігасісге. Сілсіив тШі еатіі аЬв іе 
ерівіоіапі тМкШ, ^и<т іи 1(1. РеЬг.йейетв. 1(1. Л(і. 1, 20. 
Вех Тііетівіосіі Мадпсвіат шѣеш йопагаі, цпяе ранет ргас- 
Ъегеі. Шр. ТІіет. 10. РгаеЬсге таіегіат ЬеШ, санввят, врет, 
теітп, {ргайіит, оріпіояет. Манит, ста, (особ, часто) йех- 
ігаго роггідеге. ЕхЫЬе ІіЬгагішп іііш? Іеедіпі ѵезігяппл, (ріой 
іе гуимі егірінвве е йот о. Сіе. Міі. 12. Ротріупв во поп во- 
іппі апсіогет теае ваіиіів, вей еіі.чт вирріісет рориіо Во¬ 
піяло схЫЬиіІ. Ій. 8сві. 50. Ерісигеі Рент нііііі Ьлііеге ірвпт 
лс^оііі, нііііі ехЫЪеге *) аііегі. Ій. ОН. 3, 28. Ргаевіаге аіі- 
С](іегп, нііііі, регіеиіит, Йатшш. № ініеПідав Іюіішн атіеів- 
віто Іе ігііщівке оНісіііт. те ііЬі ргасвіаЬо. Сіе. Т)іѵ. 4, 11. 

Тиш отпев восіов ваіѵов ргаевіаге роіегатиз. ІЙ. Маіііі; 18. 

Ргаевіаге ѵігіиіет, Сійет (сдержать данное слово, обѣщаніе). 
ТгіЬиегс ргаетія, Іаийет, а]щиій ѵоінріаіі, ѵаісіийіпі. Ініііа 
ПІЯ гегши ріевіагит поп Геіісііаіі Еисиііі, вей ѵігіиіі, Ііасс аи- 

іет ехігеша поп сиірае, вей Гогішіае іпЬисшІа вцці. Ші 
Маіііі. 4. ТпЪиеге Гійепі (давать пѣру, считать нѣрпымъ, ока¬ 

зывать допѣрепность но важнымъ причпп.чмт,, йаго Пйеиі ока¬ 

зывать довѣренность безъ всякаго добавочнаго оттѣнка). Сасег 
йаепіош'ів а гере ресшііа виррейііаЪаіиг. Кор. Аіс. 8. Апіеп- 

іея (леев Гпгіі.ч (’іойіапів раеле ірве сонвпі тіпШгаЪа.ч. Сіе. 

Рів. 11. СІалі ісііііи виЬпііѵівігаге аііепі. (Лс. І'пппеіііііііі 8с- 

(рпші, Ьепсі, ІЛіщопев виЪтіпЫгаЫпІ. Слов. I». С. I, 10. 

508. ])отт, Лов, Іагдіііп, тппт, Лтиііо, Ааппііѵит, ѵівге- 
гаІІо, (гитеиіаііо, атціатт, вігетіг. Ропиш ■) зн. Лобрииаіь- 

ное предоставленіе чего-шіб., даръ, иод.чроіеч., — людямъ либо 
богам-],; йошіііо :І) дареніе, т. о. дѣйствіе, которымъ кто-ипб. 

даритъ вообще что-ниб. цѣпное, либо 2) часть своего имѣнія 

*) ЕхЬ. ноцоілиш гои. но рѣдко. 

!) К а кг и (Іоа, отъ Ваге. 

’) Отг (Іоиаге. 



— о&і — 

законнымъ порядкомъ переводить на другаго-, Лоя приданое 
за женой; вігенае подарки, которые дѣлали другъ-другу къ 
день Новаго года, плоды, пирожное п т. п, либо и деньги. 
Мипиз по § 73 наз. исполненіе того, что требуется извѣст¬ 
нымъ положеніемъ или состояніемъ, а отсюда п целую. улт- 
денге, которыя кто-ниб. долженъ или считаетъ себя обязаннымъ 
оказывать, смотря по особенному мѣсту н званію, въ которое 
онъ поставленъ политическими ') пли естественными условіями. 
Если услуга или угожденіе состоитъ въ предоставленіи такой 
ншци, которой нельзя было предоставить безъ труда либо траты 
имѣнія, то услуга пли угожденіе становятся даромъ, подаркомъ. 
Поэтому ншпега наз. не только Ішіі, которыя сановники устраи¬ 
вали для народа, или похороны умершаго, которыя дѣлались 
оставшимися на свѣтѣ, по п Иісаіга и т. и., которыя санов¬ 
ники дарплп народу, либо просто что-ннб., что дарилъ одинъ 
другому въ вышеупомянутыхъ случаяхъ ;). Ьапаііо наз. лнш- 
сшынл или подарокъ, который правительство, какое-нпб. долж¬ 
ностное лицо либо другой кто-ішб. дѣлаетъ для того, чтобы 
прослыть именно щедрымъ, либо вмѣстѣ достигнуть черезъ это 
и шікпхъ-ппб. своекорыстныхъ цѣлей. Оно можетъ быть весь¬ 

ма разнообразно, но въ частности упоминаются 1) 1. І'гшпеи- 
Пціа, позднѣе называвшееся ІгшпепШіо, которымъ устрои- 
валась бѣднѣйшимъ гражданамъ покупка хлѣба изъ казенныхъ 
магазпшны., устроенныхъ для этой цѣли, но очень низкой цѣ¬ 

нѣ, либо даже и даровая выдача; 2) ѵвеегабо а), раздача го¬ 
вядины либо денси, на покупку ея,—которая дѣлалась богатыми 
Римлянами особенно нрп похоронахъ; 3) сонціагіиш '), пода¬ 

рокъ масломъ, виномъ, либо—что особенно дѣлалось въ поздпее 
время реснублнкп—деньгами, гражданамъ либо солдатамъ, отъ 
кандидатовъ, сановниковъ, полководцевъ, императоровъ; -1) ііо- 

шШѵиш наз. спеціально сонріапшн, выдаваемый пмнераторомъ 

Сличаютъ съ аттическими Хгігооо'Даі, которыя, однакожъ, ныли другаго 

рода 
■) Иначе объясняет!. Зенффергь, Г.асІ. § 22. 
“) Отъ ѵіьсега, о которомъ и см. 

Отъ соп^іие, мѣры подарка, давнего натурой, потомъ отъ денегъ, кото¬ 

рыхъ стоила покупка одного допдіиз масла, шея н іці. 



солдатамъ деньгами. Т’лнмшшк ѴроІІіні 1*1 яіяееиш гіѴіогіяв 
Лотт д&діі. №?р. Глия. I. 1,е."иіін Микіпі.чяас йот (дснь- 

гММ в платьемъ) а тшіи іІссгЫя яіші Глѵ. л0, 17. Ое Решоя- 

іііепс СіевірЬоп всіішм Гесіі, иі согона янгеа йопагеінг оадие 
(Іомііо /іегеі рориіо атѵоспіо. Сіе. Орі. Осп Огаі. 7. ГІіпс 
НІе вві йпиіив аигеик, чио іи іяінт іп сонсіоле іігшкіі, гріае 
іт ЛЬЫііо іпстІіЬЯія ѵніеінііиг. Н. Ѵегг. 3, 80. Раиндвіая 
ргорігщиоя поптіііоя пщі ттегі (чтобы привлечь того къ спо¬ 

имъ планамъ) тші. Иер. Р/шв. 2. РЬЯояорЫа пііііі орЫл- 

Ная йаіитп еві ніогіаИшп депегі Реогиш сопсеяяи аРрге тнпеге 
(такъ какъ они пс считали возможнымч. лишить людей филосо¬ 

фіи). Піііѵ. 14. Мтш рЫІіаіогіиш или #ЫЫопш (Сіе.). 

Но даръ работы означенъ въ слонахъ: ІЧпІІа (старшаго 
Африканскаго) шонишеиіа ншкіаіа Ііііегія, ииіііиіі орив оііі. 

ішііиш воШиіІіт мтш шШ. <3іс/ ($. ’Э'С^'Й когда Сіе. 

Тике. 1, -.8 міръ со всѣми его чудесами называется оріія с( 

шишік Пег, то словомъ ори к онъ называется созданіемъ, дѣ¬ 

ломъ, л» словомъ шиішя—милостивымъ даромъ, которымъ и 

исполнилась Его благая воля-—открыть своимъ созданіямъ свое 

всемогущество и премудрость, который даръ отъ Его благо¬ 

сти говоря шмедовѣчески -какъ-бы требовался. Пішшогіх 
ргаііа айріе ІагдШопе ріигішиві при»! ЬѴ.фіаііов роіегаі. Саек. 

Іі. С. 1, У, Нія Саеяаг раиса ай креій /агдШогт асійііііі, 

*|иае ііЬ яиа ІіЬегаІііаіе ехкресіаге йеЬегеиі. 1(1. Г.. С. 2, 28. 

Ееріолея сопушггит аЬ Апіоніо ассіреге поітіепші. Сіе. АН. 

17, Н. Рориіо ѵттйго <1аіа а М. Еіаѵіо іи Гипеге шаігіз, 
І/іѵ. Н, 22. 

60!). иЬнгаШ, ттіреш, Ыпе/ісин, ЬтеѵоЫн, Ьепірпт п 
относящимися кг, нимъ существительными и Ьопііав. ЬіЬега- 

Іік-насколько оно относится сюда—наз. человѣкъ благородна 
го, мтишеппию образа мыслей и поведенія, который сейчасъ 

даетъ то, что по своему нравственному либо общественному 

положенію или обязалъ, или считаетъ себя обязаннымъ дать; 

шшііііспя'), щедрый, кто даетъ часто, охотно, много; Ьепеіісин '), 

кто даетъ полезное, выгодное, другъ ближняго на дѣлѣ и т. и.; 

') Отъ щиішв Гиесге, Ьевд Гцсого. 



Ьепірпик радушный, усердный, кто дат. гл. любовью къ 
споимъ ближнимъ; Ьегеѵоіич *), доброжелательный, бласопамѣ- 
рсіишй, кто споимъ ближнимъ вообще желаетъ добра. Поэтому 
ІАетаІіііік будет», благородный обрилъ мыслей и поступковъ, 
ітттпГг.епІіа шедросп., Ьепсйсепііа блаіттворителышеть, Ье- 
піцпійак радушіе, добрит, усердіе, Ьеие.ѵоікпі'т доброжелатель¬ 
ность и Ьошіав добросердечіе, доброта сердца, любящая видѣть 
либо дѣлить другихъ, счастливыми. ІАЬегаІсв ашіі, »ріі зиія 
{нспНаІіЬик аиі саріоя а ргяебошЪик гебішипі »ші, аен аііепиш 
кикеврітіі итіеотт аиі іо ЙІіигшіі еоііосаііоие іеірѵѵіті аиі, 

оріініапіііг іп ге ѵеі іршітіііа ѵеі аицешіа. Сіе. ОЙ, 2, 16. 
Ѵйішиіит еві, иі еа ІгЬггаШаІс иіаншг, (рте ргоніі втіеія, 
ііогеаі. ттііпі. 1ѴИ. 1, 14. Мои екі Ндегаіе, «ршіі поп екі 
уияішп. 11>м1. І)ио допета ІіЬегаІгкгіія кппі, ипит б.пнѴі Ъепе- 
йсіі, аііепілп гаі/іетіі. ІЬІЛ. 15. Оппѵеиіі Іиш іи батіо ти- 

тЦхит окне, іиш іи ехщешіп поп асегЬиш. Піііі. 2, 18. Ниш 
еііншіииі Іагціііо шиіілк ірпага: типі/кші пеню риіаЬаіиг, 
нікі рипіег ѵоіепк: бона оптіа іи Ііеніірійаіе Ііаііеітніиг. Хц||. 
•1(1"'. 10.4. Сае.чаг Ьенебсіік ас тт/(ишІіп тарник ІіаЬеІіаіиг, 
іпіещпіпіе ѵііае Спіо. Ы. Саі. 50. Непе/ісин ені, гріі аИегіиз 
е.пикяп Ьеие Гаеіі. Сіе. Сер. 1, 18. Каііопіч, (ціа яосіеіач Ьп- 

гиішіт сшіііиеіиг, рагіеч «[пае кппі: уияіііі» еі Ішіс спаришіи 
Ііпн'/ісл'піііи, ірішп еяшіепі ѵеі Ітні^пі'аіш ѵеі ІНіг.гаШлІст 
мрроІЬігс іігсі. Ы. ОН. I, 7. Лссерііз Іюііеіісіік ііі ргігпік, <рш 
(|ііік(|інз апшмі, кішііо, Ьепетіепііа Гесегіі, рошіегашішн екі. 
Піііі 15. уцііі екі іиеііпк аиі <цші ргнеяіанііик ЫіпіШе с:(, Ье- 
т/ісепіші 1(1. N. !>. 1, 4.4. 

510. Лихіііиш, оря, .чиррсііпп, шііиттіит, тітгтеиіит, 

рпч ниііиш, ниЫіІіит, тііия. тіе/шіо, -чинПая, и нѣкоторые 
поПхтЬіщт сюда итолы. Ліі.ѵііішп, отъ анкете, ;ш. помощь, 
нисколько или когда они подкрѣпляетъ силы другаго; орк, отъ 
котораго, /(прочемъ, употребительно было только орет и оно, 

рѣдко орін, помощь дѣптслышн, мщптѵшт тЫижѵш, въ 
отличи: отъ простого добраго совѣта либо пожеланія; кпрре- 

*) Отъ Іішіи» іюіііів, кикъ ні.Іъиа» отъ юиІШ, сліід. епбет. ір;п п/щ/т- 

лястъ качоствп Імжі. 
У Оп Ьош! ѵеііо. 
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(іае '), отъ «ирреіеге, - слово въ классической прозѣ не упо¬ 
требительное,—средство сподручное, доступное, замѣнялось сло¬ 
вами: аихііішп, жЦшнеиіит, ргаепкіішп; інЦшпепНип вспомо¬ 

гательное средство, пособіе; шітпіісиіипі -), собсте. подпора, 
напр. деревьевъ, метафорически поддержка, опора, точка опоры, 
т. е. предметъ, который предохраняетъ отъ паденія, несчастія, 
ошибки, капъ палка слабаго старика, подставка дерево; ргае- 
бісіішп, любимое слово Цицерона, защита, защитительное, 

охранительное, оборонительное средство противъ возможной 
опасности, и, такъ какъ оно въ тоже время н ручается за 
успѣшный ходъ дѣла, то часто прямо = средство, необходимое 
для достиженія того или другаго * * 3); еиЬеісІіит, также любимое 
слово Цицерона, резервъ (о войскѣ), рессурсъ (средство, оста¬ 
ющееся въ запасѣ), т. е. предметъ, къ которому можно при¬ 
бѣгнуть въ случаѣ нужды или въ бѣдѣ. Сюда относятся гла¬ 

голы: аихіііагі—аихіііат іегге, помогать, аихіііо ѵепіге, при¬ 

ходить на помощь: оріініагі и орет іегге помогать такъ, что¬ 
бы въ результатѣ было избавленіе отъ опасности, почти — за- 

іпіепі іегге; афі’иѵ.чге, подкрѣплять, т. е. содѣйствовать къ до¬ 

стиженію чего - еиб.; асЬшпіеиІагі, подкрѣплять, доставлять 
опору, поддержку, такъ чтобы ослабѣвшія силы не упали со¬ 

вершенно; киЫеѵаге (аікріеш), опять любимое слово Цице¬ 

рона, подхватывать коі.о-ииб. подъ плеча, кто ужъ упалъ, въ 
бѣдѣ, такт, что-бы тотъ могъ опять подняться, вновь попра¬ 

виться. Кфйіаіит Саепал Аеііиі аихіііо тівепші. Саек. В. 

(}. 1, 18. Лес нес іизіііиі пес еііісі роіезі кіме Іиа оре. Сіе. 

ЛИ. 16, 13. Саеваг тііііев ехресіііоз іигтік киогиш вирреіт 
гаіБІС В. АГг. 75. Кон шіііі ех сьуивсрши ашріііисііие аиі 
ргаезіЛіа регісиІіБ аиі аЩитепІа іюмогіішб цшіего. Сіе. Ма- 

иіі. 14. Нанс рагіеш геНсІат ехрІеЫшиз пиііів шіттісиіів 

(не имѣя при этомъ помощи въ какомъ-шіб. предшественникѣ), 

бей, иі біеііиг, Магіе поеіѵо. Сіе. ОЙ. 3,7. Опшшепіа рнсін, 
еиЬвійш Ьеііі. Н. Маи. 3. 

') Сл. Кребса, Антиб, в. ѵ. вирреііае. , 

*) Вѣроятно, отъ шапиз, слѣд. „что подъ рукой, для того чтобы иа то можно 
било опереться11. 

3) Отъ ргаебіііегс, аащцщать, охранять. 
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2 8аІия наз существованіе, неподверженное опасности, хо¬ 
рошій исходъ дѣла, успѣхъ, очень часто вообще бытіе па свѣ¬ 
тѣ, цѣлость; ѵаіеіибо, положеніе, хорошее либо худое состо¬ 

яніе тѣлесное-, йапііая здоровье, здоровое состояніе, т. е. такое 
состояніе тѣла либо духа, при которомъ каждый членъ, каж¬ 
дая сторона выполняетъ тѣ дѣйствія, которыя должна выпол¬ 
нять. Умственная дѣятельность наз. яанііая, а) въ частно¬ 
сти о рѣчи, разумный характеръ, разумность, и Ъ) ясность 
и сила. Нос фіапіае яаМі АШепіензіѣпз і'иегіѣ, со^пйпга 
еві Ъеііо Регаісо. Кер. Тѣет, 2. ѴаЫидо іи а сопСіѵтаіа 
еяі а ѵеіеге шогЬо. Сіе. АН. 10, П. Сі согрогія Іетрегаііо, 
циит еа сощгтиЛ іпѣег яе, е цшЬиз сопяіатпя, тпііаз, яіс 
апіті Йісііиг, пиит ещя уибіеіа ортіопожріе соисопіаиѣ 16. 
Тивс. 4,13. А Л запгіаіет геѵосаге, реічіисеге, геѵеіѣі. ВаІиЪгі- 
іав АШсае біеішпік еі еріаяі загйіаз. Ы. Вгиі. 13. 

511. Еатів, ваіѵив, іпіеуег, тсоіитіз, воврез. Бария здо¬ 
ровый., иаз. то, что носитъ па себѣ характеръ опредѣленной 
въ § 510 яанііаіія; яаіѵлз ■), находящійся въ хорошемъ состо¬ 
яніи, благополучный, цѣлый, что не потерпѣло никакого вреда 
или ущерба для своего успѣха и прочности; іпсоіигаіз э), не¬ 
испорченный, неразстроенный, что вообще не потерпѣло ни¬ 
какого поврежденія; іпіецег 4), незатронутый, неослабленный, 
пезамаранный, чистый, настоящій, безупречный, что физически 
либо нравственно не измѣнилось въ своей величинѣ или ка¬ 
чествахъ; яозрез,—слово, употребительное больше у поэтовъ,— 
спасенный отъ погибели помощію божескою. Мебіеашепіо $<г- 
пиз І'асіиз еаѣ. Сіе. Ой'. 3, 24. Гесипіаш арий іе яаиа шепіе 
♦Ісроыиѣ ІЬііІ. 25. Аю роепіМ ѵов, суиссі заіѵит абсуио жо- 
іимет ехегепши шіИа опшіію паѵі беяібегаіа ігаішіихегіш? 
Саев. В. С. 2, 32. Іпіедга Іона, іі»1е§ег ехегсііия, іпІе"гі ші- 
Іііея, іпіеагае ѵігея, Ш.ецгп ѵаіеііиіо, ініе^гі шогея. 

') Сродно съ наос, иннъ И бозрез. 

!) Отъ одного корня съ вегѵаге; г перешло бъ 1. Сл. Ж. Л. Шнейдера, Аиз- 
Гііін'і. 6г. часть 1., стр, 290. 

•) Сродно съ хоХоѢсѵ, хаЪс, яХвіиѵ,—ееііеге. 
') Отъ 4ад въ (карсте. 
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512. Ас}еж, т/ггеж, ргпсвіл - , ргпеятіст—, рттіпт—, 
да рготіи- , рага/кт ж. Адеяло, быть па мѣстѣ, налицо, 
имѣетъ значеніе регіесіі, какъ, пожалуй, атіѵепше, явиться, 
въ отличіе отъ «не быть (гдѣ-шб.), по приходить, оставаться 
в* сторонѣ»; іпіегеяке, присутствовать, выставляетъ па впдт, 
большее иля мепыпее участіе въ какомъ пиб. дѣлѣ (аіісні геі); 
ргясяеліет евее, быть гдѣ-ниб. нт. дянпую минуту, гоп. просто 
в* отличіе отъ аЬевее; ргаеяіо еяве, быть подъ рцппіі, чтобы 
оказывать услуги, помощь, но еще и столпѣ по дорогѣ, чтобы 
мѣшать; рагаішп свес быть зтппимлту, спщтжену, ют осу, 

ргошішп евве или іп ргошіп ев«е, бытъ на-готопѣ п готову 
на все въ такой мѣрѣ, что нуженъ только приказъ, толчокъ. 

Ѵок Ііегі поп аДегаШ. Сіе. Ог. 2, 10. Агіяійіев тіег/иіі рн«- 

пае паѵаіі арші Ячіапііпп. №ер. Лгікі. Лѵіапиз Пііііі тпоіеяііб, 

нініі.ѵ іешропініз ргаевіо ііііі. Сіе. ЮІѵ. 18, 21. А*І Ьеііа <>яК 
Іш'ііш ішішш» аіасег сі рготіт езі. Саез; В. (т. 8, 19. Ргае- 
тпн агіев. Тег. Рагаіі станѣ Гшегс, фині ірянш ѵнішепі, 
N1*1» Пнѣ 9. « 

519. ЛЬеж, сіічіаге. АЪекве, быть поодаль, «а отсуМстпій} 

пе вблизи, не налицо, особенно выставляетъ па видъ пред¬ 

метъ, отъ котораго что-ииб. удалепо; по (Іікіаге, бить отдѣлону 
промежуточным пространством!, нредстапляеп. иоображе,-' 

иію,— кромѣ двухъ, удаленныхъ другъ отъ друга, предметовъ, 

какъ конечныхъ пунктовъ,—пространство, находящееся между 
ними, и я пятому обыкновенно имѣетъ при себѣ еще выраже¬ 

ніе, означающее мѣру промежуточнаго пространства, между 
тѣмъ какъ аЬевве въ безчисленныхъ мѣстахъ, встрѣчается въ 
видѣ термина самостоятельнаго, безъ того выраженія. И аЬнеіів 
никогда но имѣеп, при кебѣ такого выраженія; оно :ш. только 
отсутствующій; но (Іішшв такъ просто, безч. той добавки почти 
не употребляется. Магаі.Іюп аЬснІ аЬ АѢІкніік іпіііа ринкниш 
ііесеш. Кер. МіІІ., гдѣ могдо-бы стоять н ііівЫ. По вч. ни- 

ряженія: .1 /ь-.чве геі уегоші.чс сииянп (І.іѵ.) (Іікѣчге не можетъ 
найти обѣ мѣста Иі, вы])аженііг. Тштг.ч робея осіо«інІ.ч іи- 

іег вс ЛЫаЫпІ (Спец.) поставить аішвво нельзя было вч. виду 
іиіет ее. 

, 



Предлоги *). 

026. Всѣ настоящіе предлоги собственно суть шіріьчі.ч мѣста, 

и поэтому озштчлюп, прежде всего отношеніи мѣстныя, но но 
томъ переносится п на. время н вообще на отношеніи еверх- 

чуиеттіепш.ш Поэтому, чѣмъ яснѣе видно, что извѣстный пред¬ 

логъ говоритъ о мѣстѣ, тѣмъ легче попять различное употреб¬ 

леніе его и метафорическое. 

Въ слонахъ сложныхъ ргаеро.чіЫошж берагаЫІев, точно такъ 
ліе какъ о ргаерох. інхерлгаЫІек, съ остальною составною 
частью слона выражаютъ одно нерщѣльпое понятіе. Такъ 
какъ многіе предлоги перваго разряда въ сложенія такъ видо¬ 

измѣняютъ свое понятіе, что ихъ видъ и смыслъ уже бываютъ 
не таковы, какъ при управленіи падежомъ, поэтому и пѣтъ іш 
одного рг.-ц'р. йерагаЬіІія, который бы тамъ или сямъ не былъ 

по значенію похожъ на какой-іщб. ргаер. іішераг.тЬіІьч. По 
но мт. причинамъ въ слѣдующихъ сейчасъ параграфахъ и со¬ 

браны ит, особую главу всѣ предлоги, служащіе къ образованію 
сложныхъ слонъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Предлоги въ сложныхъ словахъ. 
527. АтЬ, скейт. Ашіі, съ добавочными формами ') аш и 

ан, :»ол. аригі *)=я=4^і и, подобно атому послѣднему, въ сіш- 

*) ІІъ (і{і(*жііііх7< іпдшіілх'іі би.іа ішіореді» шм Ыцдояа ѵтагыі и мііегоижип- 

яяг, но ті*іі‘Ч»ь они іиіущеіш, тлкі* хинъ пта нитщіесіілл часть рЬчи обдоботи- 

инется ииичопь іриииигшшхь, (Порок )дчіим« оставилъ нумщшціы иоддішника 
биуъ ис|И!вг/ігпіі, чтобы удобніи* были слігштѣ перевидь а подлишішюкі».) 

*) ОЛі томъ ом. /Г. ./<зол. Ш)и';п)бри% КІшк. с*гр. г>зз. мд. и другія грияш. 
*) Нсвусіі. «. ІМ, іи, Сн* ощо акорцЬ Курціущ Огіисіі. ЬЧуш. I, стр. Ж, 

I 
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ян съ *р.®о>, а слѣд и съ агоію,—значитъ поэтому собственно; 

не только на одной которой-ниб. сторонѣ или поверхности 
предмета, прямо обращенной къ наблюдателю, по и па противо¬ 

положной сторонѣ гели поверхности того предмета. Если эта 
противоположность выдерживается строго, то атЬ выражаетъ 
двойственность (рус. неотд. дву), какъ шшр. въ аперрв, аіпЫ* 

рішв, и въ неклассическомт. ашЫѵінт, атішіеиз (съ зубами 
верхними и нижними). Но языкъ посредствомъ ашЪ означалъ 
не только положеніе непремѣнно двойное, двоякое, вверху и 
вишу, спереди и сзади, но еще п ттую-ниб. одну сторону 
предмета, какая будетъ либо всего ближе къ наблюдателю, 

либо всего ему виднѣе, и выставлялъ ее па видъ въ отличіе 
отт. какой-бы то ни было стороны, либо н отъ всѣхъ другихъ 
сторонъ; въ такомъ случаѣ ашЬ выражает* понятіе вонрущ 
около, кругомъ, ') и по-русски будетъ об. Слѣд. іеіташ Іішае 
сиг8П8 атЫі въ Сіе. ѢІпіѵ. 9. значитъ: луна на всемъ своемъ 
пути обходитъ не только видимую для насъ, но п другую (еще), 

противоположную сторону земли, т. е. ходить кругомъ около 
земли Н ашЬігс иііфшш, ухаживать за кѣмъ-ппб. въ видах# 

милости отъ того —не знячитъ-ли именно подходить, нодт.ѣзжать 
къ кому-ішб. то съ той, то съ другой сторопы? АіиЬеіІеі'С 
обглодать, изъѣстъ, атЬцгеге опалить. Сл. еще ашціігеге, апі- 
ЬіЩев, ані’гагіик, ашЬііи.ч (окружность). По если мы вообра¬ 

зимъ кран только площади п въ противоположность имъ цен¬ 

тральный па ней пунктъ, а йотомъ края примемъ прямо за 
окружвоетъ, слѣд какую-пиб. площадь, хотя геометрически п 
неточно, ) примемъ за площадь круглую, то получимъ корен¬ 

ное значеніе предлога сігсшп: '■') именно, посредством'!, сігсшн 
означается дішжепіе но окружности, слѣд. по круговой линіи; 

’) Гели тѣло вообще шмібрішпмъ шаромъ, у котораго пѣтъ пикай ихъ идее- 

кнхч. сторонъ, то расширеніе, обобщеніе значенія атіі будетъ понятнѣе. 

■) О сігсшп, сігси —и п нниупгѣ я» иъ вшотірі; см. 7і'. .’Іі'оп. Шнейдера 
1.1. стр. 630. ■■ 

‘) Какой городъ образуетъ площадь круга? однако говорится н у нѣмцевъ: 

1т бтѣгеів бег НіяЛі н но-русскн продѣльная іітія города ши. окружность 
городя. 
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но потомъ и двптепіе только по какой-ппб. часта окружности, 
слѣд. по дугѣ, пъ отличіе отъ движенія но хордѣ, накопецт., 

прикосновеніе къ различнымъ мѣстамъ окружности. Если дѣло 
идетъ о дппжепіп около тѣла, а не площади, то надобно во¬ 

ображать вперерѣзъ тѣла въ требуемомъ мѣстѣ движенія пло¬ 

щадь. Поэтому тстп=мкрцѣ, около, по всѣмъ пунктамъ 
мѣстности, находят,ейт на ткой-нигі. опредѣленной окруж¬ 

ности. Сігеитшіаге игѣеіп тпигік, сігсшпРоДеге агЬогеш, аёг 
іеггат сітшіСтиШ, сігситегціііаге тоепіа, сігснтѵеяіге (дѣ¬ 

лать обложеніе, устропвать блокаду), сігешпзсгіѣеге (оппсы- 

пать около кого-ниб. круп.). Сігсишіге аійцичн а Іаісѵе, а Ргоп- 

ѣе, Геіорошіевшп. ') по г ігсиіѣия— объемъ, обхватъ, но также 
и—обходъ, крюкъ, т. е. дуга въ отличіе отъ прямого пути по 
хордѣ. СігсшпДисего ехегсіШні вести куда-ппб. въ обходъ, 

іпопіет пест около какой-ппб. часта горы, іпвпіак лііфіет 
вести по островамъ (поочередпо), сазіга вестп въ обходъ но 
лагерю. Сігсшпа^еге е^^шт, Ісріопев, віцна, оборотить, по¬ 

воротить, повернуть такъ, чтобы пдтп не но прежнему пути, а 
сдѣлать обходъ, объѣздъ, крюкъ. Оігсшитійеге іп отпев раіѣев 
разсылить по всѣ стороны. 

528. АД ’), нервонач. одно п тоже слово съ аі, означаетъ 
движеніе! кт. чему - пиб., приближеніе, подходъ, наступленіе, 
при—, под - носинѣ или ступать къ предмету пли ісъ мѣсту, 

на мѣсто, какъ наир, къ аДДеге, пДДпсеге, кіііге, атніеге, 

аДѵепісе, аясешіеге, арршіаге, аОегге, авкшиеге, аппеоѣеге, 
аррііенге, аііісего, а!Iщаге, аДршйеге, аДкегіЬеге. Сюда под¬ 

ходятъ н аДеяве, аДяЪге, акяіДітс и нодд., означающіе ирн- 

сутствіе іп. какоыт.-пкб. мѣстѣ, но только такъ называемыя 
ргаеяепііа асѣіопім регГеіѣяе, какъ панр. аДѵеніяве, аіЫііте, 

ан.чеДі.з.че огь аяяіДеге. Нѣсколько отличны отъ зтихъ аД.ище- 

ге, аііатаге, аДДііЫбіге, аДшігагі, аДеДсге, тіигеге, ассен- 

*) При ;т»чі. ні;ті. ну;кдм ооі, Ь.икнті. кічг. ІГімоііошичіь пті міщші Ксчіхриіі- 

гкпй до Лгхі’іігііоіі, что ііриилпши-Лм при шіѵі ѵічЧіпп ишЫгі». 

-) и «(иірынѵь ііродлш'а гы, /С. Л, ШнетісрлЛ I. I. сгр. 1Й4 с.ідд., у котораіи 

иидиОні) сіфшшгіъші и и сдѣдзшиіііх’і. иродлогахь иь утшлиутамъ отшнік'Шіі, 
и іш погорит пудсич. у калым н. тш;о вь особомішхі, імѵчалх-ь. 
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бете, аШп^еге, арргоЪаг’, аШгтаге, аЫе&іагі, а@позееге, а<3- 
топеге, аааеѵіігі, шідіссге, адтіпіаігаге, аЛопіагс и подд. 
доставлять чему-ниб. увеличеніе, прилагать къ чему-циб. евщо 
любовь, подходить къ чему-ниб. съ сомнѣніемъ, съ удивленіемъ, 
оказывать услуги, заниматься снаряженіемъ п подд. Стушева¬ 
лось это значеніе въ авзщѵагс, назначать въ собственность, 

аіІгіЬиеге. назначать на употребленіе или гъ распоряженіе; 

первое значитъ: оставлять за кѣмъ-ниб. т. е. отдавать кому-ниб. 
выдѣломъ изъ другаго, наир, части земли изъ массы а%гі рнЬ- 

Іісі, посредствомъ извѣстныхъ знаковъ, намѣтокъ, примѣтъ; по¬ 
слѣднее—отдавать кому-ниб. въ награду, въ ссуду. 

А(І весьма близко по значенію къ ін, з«Ь, сон. Такъ папр. 

аііісегс* и Шісеге вообще = увлекать, соблазнять, склонять, но 
въ частности аі1іееге=привлекать. приманивать, но іііісеге= 

завлекать, поймать въ сѣти, въ силокъ или какъ-виб. въ этомъ 
родѣ. Асіігс регісиіию = искать опасности, оЬіге рег. — не бо- , 

яться идти на нее, виЬіге регіс. = не уклоняться, подвергаться 
ей. Арзепіігі приступать, присоединяться къ мнѣнію чьему-ниб., 

выражать согласіе, соглашаться, сопзенііге быть согласну съ 
кѣмъ-виб., думать одинаково. 

529. Апіе. рте, рго, рог, оЬ. Апіе есть прямая антитеза къ 
рокі и означаетъ передъ, переднюю, лицевую сторону бытія или 
дѣйствія шшого-ниб. предмета въ противоположность (выра¬ 

женную либо подразуыѣваеыую) тому, чтб находится или про¬ 

исходить назади,—впереди, строгій, какъ въ апіееигте, аи- 

Іеіге, аніесеііеге, съ производными словами. Изъ этого разви¬ 

вается 2) понятіе напереди въ ряду ттхъ-пиС. праіметовъ, 
а отсюда 3 понятіе превосходства, преимущества-, первое, 

напр., въ приведенныхъ сейчасъ глаголахъ, когда тотъ, кто 
апіесшт’іі еіс., оставилъ позади себя не одного только, а мво- 

гихъ; послѣднее въ тѣхъ же глаголахъ и въ «шІе^геШ, аи 
сеііеге, ивіеі'епе, апіеропеге, апіезіиге. И аііѣеѵегіеге и и 
цицероновское апіеѵепіге, оба — выступать впередъ, выдаваться, 

выставляться, нисколько не означаютъ времени, а только ска¬ 
зываютъ, что одинъ идетъ впереди, а другой остается назади, 

оиоздалъ, отсталъ; а когда апіе указываетъ н на время, то 
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всетакп понятій одного позади другаго не исчезаете совсѣмъ. 

Собстпеино время означаютъ аніеіисашіз и апіетегііііашіз, 
образовашпіязя изъ временныхъ выраженій аніе Іисет и апіе 
тегійіет 

Ргае, спереди, наперев, представляетъ воображенію пред¬ 

метъ, у котораго что-ниб. находится или выставляется яа пе¬ 

редней сторонѣ, на переднемъ концѣ, или на которомъ что- 

ниб. старается выдвинуться напередъ, дѣйствуетъ впереди. Такъ 
ргаеясиѣив, ргаесійеге, ргаесіпкеге, ргаей^еге, ргаесерз, ргае- 

сірііаге, ргаескніеге, ргаезігиегв, рг.тешишТе. Но если пред¬ 

метъ есть множество, количество, масса '), то ргае полѵ чаетъ 
значеніе 2) выступа напередъ, и притомъ а) въ ирамомъ смы¬ 

слѣ, а потомъ и Ъ) въ метафорпчсскомъ=/Ньзко, больше дру¬ 

гаго (другихъ), во главѣ—главой —больше, выше всѣхъ—, для 
указанія на выдающееся положеніе, отличіе. Такъ въ ргаеіге, 

ргаеспггеге, ргаеЪеге, ргаетіМеге. ргае^гебі. ргаесебеге, ргае- 

ееііеге, ргаезіаге, ргаеропеге, ргаеГегге, ргаеіісеге, ргаесіа- 

гиз, ргаергатііз. Если съ ргае сложено прилагательное, то, 

какъ въ ргаесіагиз и ргае&гаініів, оно значить с) очень пре— 

(ргаеініепз, ргаероіенк, ргаеаііпз, ргаесаіійиз, ргае&еІіДиз). 

Ргае зн. В) прежде, напередъ, о томъ, что идетъ впереди дру¬ 

гаго по времени, какъ въ ргаесіреге. ргаешаіигиз, ргаесох, 

ргаеаюпеге, ргаеііісегс, ргаезаціге, ргаешеЛіагі, ргаеѵепіге, 
ргаеѵегіеге, ргаерагаге (заготовлять напередъ) и подд. Если 
ргае, какъ въ ргае Л неге, ргаеѵеііі, ргае^геЛі кажется =ргае- 

Іег, то его надобно понимать хеши ргаеітаіііі - мим и даль¬ 

ше впередъ. 

1‘га ;), откуда-ниб. вот, вы—, выставляетъ на видъ какой- 

ниб. предмета, который игъ одной среды выступаешь ши вы¬ 

водится въ другую, иъ которой становится либо можетъ шитъ 
видимъ. Такъ въ ргоіііге (Согаз, іа риЫійша, е.х сайт іа 
ргосііипі), ргосштете, річкіисеге, річіііиеге, ргоаіеге, ргоіеіте, 

‘) Не рядъ. 
’) Сродно сг врі, кріпры;, кршгві, ргіог, ргішш, рі-ьсив. 
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ргоіепгёеге, ргоІтЪеге, ргогатрегс, ргодсге, ргояіііге, рго- 
ерісеге (аЩио). Ргопііпеге выставляться, выдаваться передъ 
другимъ въ горизонтальномъ направленія, но ѵтіпеге обыкно¬ 
венно только въ направленіи вертикальномъ, слѣд. = выставлять¬ 
ся, выдаваться вверхъ, стоять, выситься '). Часто выступъ пред¬ 
мета является въ отличіе отъ такого его положенія, въ кото¬ 

ромъ онъ оставался закрытъ, скрытъ, спрятанъ, невидимъ, вза¬ 
перти, на привязи; въ такомъ случаѣ рго означаетъ движеніе 
изнутри наружу, и имѣетъ смыслъ: «открыть, такъ чтобы не¬ 

премѣнно надобно или можно было что-ниб. увидѣть, услы¬ 
шать, узнать»: ргоеіатаге, ргоіпиі«аго, ргоіаішв, ргоіанаге, 

ргойогі, ргоропеге, ргоасгіЬеге. Далѣе, рго выражаетъ 3) впе¬ 

редъ, дальше, т. еі движеніе впередъ или продолженіе движе¬ 

нія отъ того мѣста, до котораго оно либо дошло, либо до ко¬ 

тораго можетъ дойти: ргосейеге, рго&гесіі, ргоргезвна, ргоігн- 

йеге, ргоѵейеге, ргоііщеге (убѣгать откуда-ннб.), ргоіісівсі, 
ргоріреге, ргосгеаге, ргорараге, ргойсеге, ргогоцпге, рго- 

сгаяіінаге, или Ъ) стремленіе, готовность двинуться по толчку: 

ргоішв, ргосііѵів. Иногда рго выражаетъ, что какое-ниб. 

лицо дѣлаетъ либо терпитъ то, чтб выражается другою частью 
слова—и въ тоже время подвигается впередъ, либо намѣрено, 

желаетъ двигаться тредъ: рговсіініеге (іеггаш), ргогиего, 

ргорсеге, напр. агта, положить оружіе (сдаться), ргоіиеге, 

ргоіегеге, ргосиісаге, ргойірге, рговіепіеге. І’гошіЙеге— 

растить, отращать, отпускать, относится къ значеніямъ 1) и 3), 

когда папр. борода появляется па подбородкѣ и потомъ отпу¬ 

скается; по въ значеніи «предвѣщать, обѣщать» оно относится 
къ 2)=возвѣстить, открыть, что—, Особнякомъ стоитъ ргойіЬе- 

ѵе, удерживать, отклонять, препятствовать, собстя. _ задержи¬ 

вать, заходя впередъ, заступая дорогу (а)іциеіп, аііірші, а ге, ге), 

и такимъ обр. не давать двигаться впередъ. РгоіЬъке, пршшепть 
пользу, Сыть полезнымъ, аіісиі, собстя. «возстать, выступить 
въ пользу кого-ииб.». 

) О (ігоЬііісгр, ктоіше ері/иі но (пичмпм. I Ііі'іагь Ьудои. I},І!Н 



Рог ') выражаетъ движеніе навстрѣчу, на стщ, т глаза, 
но значенію сродно не столько съ рго. сколько съ ргае. Рог- 

іепіѴеѵе, слово языка религіознаго, растягивать, держать, вы¬ 

ставлять перед, кѣмъ-ниб., предлагать кому-ни б., ‘2) предвѣ¬ 

щать, предзнаменовать, близко по зи. къ овіещіеге. Роггщеге, 

направлять навстрѣчу, протягивать, растягивать, 2) подавать, 

доставлять (издали, сл. § 507). Роііпеге, подливать къ чему- 

ниб., обливать, обрызгивать, марать, пачкать. І’оііісегі пред¬ 

лагать что-ниб. 

ОЬ, сродно съ і~'., ози. 1) движеніе навстрѣчу, не для сбли¬ 

женія ^ а для контраста, т. е. движеніе насупротивъ, ѵіз-к- 

ѵіз какого-нкб. предмета либо принятіе опредѣленнаго поло¬ 

женія въ виду его: оссиггеге, бѣжадъ, идти, выступать, дѣйство¬ 

вать навстрѣчу, напротивъ; оіііге, обесрЩаге, оЬрссте бро¬ 

сать навстрѣчу, бросать впередч., отдавать ва жертву; ой'егге, 
оЫоциі, орропеге, оЫгшІеге. оЬѵег.-агі, оЬѵіи? (изъ оЪѵіат), 

орргоЬгішп, оЬнМеге, оЬяегщі, оЬиіІіге, оЬвегѵаге. Но съ поня¬ 

тіемъ «навстрѣчу» соединяется >>) въ нѣсколькихъ глаголахъ 
значеніе препятствія, помѣхи, враждебнаго противенііьііетвія, 

какъ въ оЪвікІеге, въ которомъ, однако, не выражается, какъ въ 
гевізіеге, успѣшности сопротивленія,—оЬвіаге, оЬеяве, оШссте, 
оссиггеге, о которомъ см. выше. Но гораздо чаще оЬ выра¬ 

жаетъ 2) распространеніе присутствія либо дѣятельности 
надъ какимъ-нпб. предметомъ такимъ образомъ, чтобы этотъ 
послѣдній сталъ накрытъ, задшиет, приниженъ, задержанъ т 
свои.съ дѣйствіяхъ: оссираге захватить, предупредить, оЬГе"е- 

ге, оЫщаге, оссиіеге, оЬгиеге, оЫінеге, оЫішаге, оЫисеге, 

оііѵоіѵеге, оЬыріілге, ойишіеге, оссаіеясеге, оЬь’оІезсеге (о1«— 

оіезсеге), орршпеге, оссіисіеге, оЬех, оЫтиеге, оізясоеиия 
(изъ оіік и соевиш, слѣд. =соепо оЫІІия), оЬіге обходить, 

объѣзжалъ (посѣщать), оЪаегаіиз, оЬевиз; въ этихъ словахъ оЬ 
вообще соотвѣтствуетъ русскимъ объ—, за—, по—, въ смыслѣ 
окруженности, замкнутости, отдѣльности, Въ оссиіеге, по- 

*) Что рог не одно в гоже съ рго, объ ат.т. сл. прекраснее ранясвспт 
} Корсеени, КгіііьчФе ІііПѴі^е, етр, йб слд. 

Зй 



бивать, повергать на сеылю, которое примыкаетъ къ орргіше- 

ге, нридавлять, зад являть, подавляй,, заключается, копечно, тотъ 
главный признакъ, что рубка такъ сильно обрушивается и дѣй¬ 

ствуетъ на встрѣтившійся предметъ, что онъ долженъ упасть, 

а въ оМгесіиге, унижать,—конечно,—всячески злонамѣренно 
браться, затрогивать /вцѣпляться), и так. обр. что было чисто, 

марать, что было велико, унижать. Кажется, и оЬксипік от¬ 

носится сюда-же, можетъ быть, отъ пхізё, слѣд. = закрытый, 

покрытый тѣнью. Въ оссніоге, оіігщевсеге, оЪдипіге, оЫІигея- 

сеге, оініопшге, оЬіІогшівсеге, оіипиіе.чсеге главный признакъ 
тотъ, что паденіе, цѣпенѣніе и пр. по всему встрѣтившему¬ 

ся предмету распространяются мало-ш-малу, постепенно. Во] 

ОССІІІІЬ. 

530. Сои, тоже, что сит, 2*оѵ, абѵ, еш?бе#т (съ), означаетъ 
соединеніе нѣсколькихъ, предъ тѣмъ бывшихъ раздѣленными, 

предметовъ либо просто на одномъ пунктѣ пространства, ли¬ 

бо въ тоже время и въ какут-ниб. группу, въ извѣстное цѣлое, 

а отсюда метафорически, Ъ} соединеніе на общую, одинаковую 
участь, дѣятельность, въ одинаковыхъ видахъ, съ общею цѣлью. 

Солѵеніге іи Іоеит, с. сит аіідио, аіщиеш, сопѵепііші іиіег 
ве (Зе—, соиѵепіі шіЬі іееиш, иі—эти выраженія показываютъ 
переходъ оттѣнковъ понятія изъ одного въ другой. Такъ еще 
соіге, еонШеге съ разными оттѣнками, собесе (сгонять въ одно 
мѣсто, созывать, сводить, собирать), сошреЛеге, сопѵосаге, 

соіщгесЗі, сонвсциі (настигать, достигать, доходить), сонсіеге, 

сонсііаге, еоіщегеге, ппкріігеіе, еошрогіаге, сонінщеге, сон- 

іишіеге, соіііреге, сопреете, соШбеге, сонГегге, сошропеге, 

сошрагаге, соиіешіеге, послѣдніе четыре между прочимъ = 

сравнивать, соіуипреге, соііоциі, сонвеиііге, еоіуигаге, сопврі- 
гаге, сонвосіаге, сошргоЬаге, соішпишсаге, сопвиіеге, соііііп- 

ёеге, и мп. др. Въ рѣчи о предметахъ, уже составляющихъ 

'] Въ соивсгіЬеге составлять, сочяшіть, оттѣнокъ такой же, какъ въ сопіе- 

хеге, т, е. в гопасгіЬеге значит!/, нѣсколько матерій, не свляаивыхъ меасду 
собою прямо, соединить въ одно цѣлое, иапр, составить книгу, письмо. Ся рег- 
всгіЬеге, § 534. 
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цѣлое, соп ож. 2) сліяніе «кнншо состоянія на есть падай, 
стороны, словомъ на всю наружность и внутренность такихъ 
предметовъ. Такъ въ сотаргітеѵе, еопіпіеѵе, еінЛщгете. совй- 
сеіе (совершать, выполнять, порѣшитъ, докопать, уничтожитъ), 
митинге, соІІаѴД, сопсМеге, сопвищеге, еоніепсіеге натягивать, 
напрягать, соиѣегеге, соівейеѵе, шшшнеге. еопіщеге про¬ 

ткнуть, проколоть насквозь, мщноксеге, сопзрісеге, сонзійегате, 
соѣогѣагі, соивегеге, сонѵегіеге и др. Йо это значеніе часто 
такъ смягчается, что глаголъ, сложенный съ соп, не отличает¬ 

ся къ сущности отъ простаго глагола и употреблялся особенно 
тогда, когда простой глаголъ былъ мало употребителенъ: сопзсеп- 

4еге. еонѣептеге, сонііііеге, сопѣісезсеге, сонзізіеге, сопзібе- 
ге и др. 
Соп особенно близко по значенію къ ай, оЬ, рег. Въ соіге, 

сопѵепіге, соицгейі н подд. глаголахъ, означающихъ физиче¬ 

скую встрѣчу, выражается соединеніе предметовъ, до этого быв¬ 

шихъ раздѣленными; въ асііге, аііѵспіге, идаесіі и пр.—при¬ 

ближеніе предметовъ, бывшихъ передъ тѣмъ въ отдаленіи, и 
этотъ главный признакъ переносится и на не-мѣстныя, нрав¬ 

ственныя отношенія. Такъ айепсіеге натягивать, мѣтить въ 
какую-ннб. цѣль, соніеініеге вообще натягивать, напрягать всѣ 
наличныя свои силы; соѣогѣагі при своемъ увѣщаніи внима¬ 

тельно, горячо затрогивать всѣ чувства, мысли, вызывать ихъ, 

абЬшѣагі совѣтами возбуждать къ достиженію какой-ниб. дан¬ 

ной цѣли. Асіярісегс устремлять взглядъ на что-ниб. (взгля¬ 

дывать), сонкрісеге при взглядѣ замѣчать, усматривать (уви¬ 

дѣть). Соціюбсеге знакомиться, разузнавать по сопоставленію 
признаковъ, узнавать; гщнозсеге доходить въ мысляхъ, приходить 
къ убѣжденію, къ пониманію, признавать, узнавать, какъ въ 
словахъ: 1)енш араовсеге ех орегіЬив, и Ь) присоединять 
къ знанію, пониманію дѣла другими я свое согласіе, соглашать¬ 

ся, признавать. Сопінщеге аіідиігі прикасаться къ чеыу-виб., 

дотрогиваться до чеі’О-япб., т. е. при столкновенія, совпаденіи, 

встрѣчѣ; Ь) коенувшпсь присвоить, захватить, достать: лііщеге 
пііциііі простираться, доставать до чего-пиб., т. е. подходить 
къ тому близко и какую-ниб. часть того трогать, ярисвопвать, 

' Зз* 
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захватывать, доставать, получать. Солскіеге рубить въ куски 
(изрубить), оссібеге сразить, свалить съ йогъ; еопсібеге упасть 
совсѣмъ, т. е. развалиться на куст, или, по крайней мѣрѣ, 

въ цѣлости всѣми частями, оссібеге опускаться, падать на 
виду, на глазахъ, пропадать. Сопбецеге покрывать со всѣхъ 
сторонъ, оЬіе^еге закрывать отъ глазъ, прикрывать, оба=пря¬ 

тать, скрывать. Сличи еошедш, а&чедиі, оііяециі, сотіііпціі, 
ѵЫщіі. О близости по значенію къ рег см. § 534. 

531. /)І8, вс, аЬ, йе, ех. Бік, сродное съ сіе, Зі/сс, Зш, 

со беги. 08В., что сдѣланъ промежутокъ между двумя или болѣе 
предметами либо частями вакого-ниб. цѣлаго, 2) что предметы 

либо части не въ связи между собою, а въ разрывѣ, 3) что они 
различны, слѣд. <Іік противоположно частицѣ еоп. ІЛвіаге быть 
отдаленными, отдѣленными нѣсколькимъ предметамъ другъ отъ 

друга, Ь) быть отдѣдену, быть раздѣлену разстояніемъ, 2) быть 
различну. Вібиееге ыаѵев, огбінез, бшяееаге, (Ііявоіѵеге, гііееіп- 

беге, біѵібеге, бівігаіщге, бівішщеге, біврсеге, бівеебеге, бігі- 

шеге, біѵелбеге, біьѣііщиеге, (іінсегнеге, бів.чениге, бзкегераге, 

біЙеіте, біщбісагс. ІЛцгебі уходить прочь, отдѣляться, Ъ) от¬ 

ступать отъ настоящаго вопроса, дѣлать отступленіе, вставлять 

эпизодъ, дѣлать вставку, но бе^гебі, опускаться, спускаться,= 

болѣе употребительному безеепбеге. Шішшеге дѣлить на мел¬ 

кіе куски, но бешіішеге отнимать какую-ниб. часть и так. 

обр. уменьшатъ что-виб. Часто бів озн. 4) аккуратность, пра¬ 

вильность дѣленія и указываетъ на раздѣленіе кусковъ, ча¬ 

стей какого-нибудь цѣлаго по извѣстному плану. Такъ въ 

бівропеге, бікігіішеге, йівреПіге, бііТшкІеге, бішеіігі, бііпеіагі, 
бівситЬеге. 

йе, одно в тоже съ архаистическимъ ве=8ше, наир, ке 

боІо=ше ііоіо, въ сложеніи съ глаголами означаетъ уничто¬ 

женіе связи, отдѣленіе либо выдѣлъ, исключеніе какого ниб. 

предмета изъ какого-ниб. большинства либо груди, массы, обык¬ 

новенно для какой-ииб. спеціальной цѣли, вообще -=в «сторону, 

ветеранѣ, опиіѣлшо, не въ связи съ—, нанр. помѣщать, ста¬ 

вить и т. и. Сличи яесебоге, весевыо, вебШо, аебисеге, керо- 



неге, *іе.ішщеге, ') йесепіего, кератаге отдѣлать, яеще-шге 
выдѣлять, отбирать, зерапйш отдѣльно, «сторонѣ, всторону 
про себя, йе въ сложеніи съ именами прилагательными. не 
проиеходящими отъ глаголовъ, сложенныхъ съ $е, выражаетъ 
лишеніе, отсутствіе чего-ниб., часто —без—: зегагав безаа- 

ботный, 80С0Г8 безсмысленный, кебиіин безъ заднихъ мыслей, 

безъ обмановъ, примой, искренній, усердный: впрочемъ корень 
послѣдняго слова не опредѣленъ окончательно *). 

АЪ, одного корня съ 7-6,=ош»~, у—, выражаетъ, но край¬ 

ней мѣрѣ въ словахъ, означающихъ мѣсто, противоположность 
къ агі и означаетъ удаленіе оть какшо-ниб. предмета: аЬіге, 
аЪеггііге, аініисеѵе, аЬщеге, аЬрсеге, аврогіаге, аиіегѵе, аЪгі- 

реге, яикщеге, аЬвѣгаЬеге, аѵегіеге, аѵосаге. аЬзсошІеге, 
аікіеге, аішиеге, аініісаге и пр.: въ этихъ и подобныхъ глаго¬ 

лахъ понятіе мѣста переносятся и на другія условія- 

Іѣе означаетъ прежде всего движеніе внизъ или долой съ 
както-тіб. пункта высшаго ни кпкой-тС. низшій, а йотомъ 
2] и вообще движеніе изъ одной среды іѣ другую, еа одною 
мѣста па другое,—впрочемъ, въ такомъ смыслѣ, что мѣсто, 
на которое направляется и идетъ движеніе, не выше или по 
крайней мѣрѣ воображается не выше начальнаго пункта; во¬ 

обще соотвѣтствуетъ русс, а (въ смыслѣ сверху и съ мѣста), 

у. отъ. І)есіі1еге (ех ецио, ех агЬоге), сіезсешіеге, йеѵоіѵеге, 

(Іертішеге ііепіег^еге, гіссштеге (ехагсе, :и1 шаге, .чраііиш), 

ііеіаііі, (ІоПиеге, ііевниеге, сіеывіеге садиться, опускаться, по¬ 

грязать, погружаться Ч, іІеы<іеп> (быть не въ бодромъ, усерд¬ 

ном!. положеніи и дѣятельности, но мѣшкотно, вяло, лѣниво) 

сидѣть (ни съ мѣста), ііееііѵіз, (Іешщгаге, ііерогбтге, <Ыи- 

'і !-іе іиисііш и гЦіиисІиа очень лены ігь Сіе. Гіп. 4, 15. 

Ч Сл. § 327. 

Бъ ііорлшеге =дшигп. 111111:11,, нмпищръ, спускать, ямрахпеші иореыѣ- 

щеиіс на мЬети, пунктъ низшій, въ сравненіи съ бывшим ь до итого, иг «ррп- 

шеге=давнть іііпыг, иадаішігь, нидаилять—помѣха свободѣ дѣйствій, сдѣлан- 

нал насиліемъ. 

*) Но соиаііісге опуститься^ совсѣмъ, остановиться, гиліііого ошшть, яоіш- 

зитъея, оба гои. въ отличіе отъ продолжавшагося усішшіл, распространенія. 
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сете V* (ісі'Плш, ііеееіісіге ((Іа ѵнііо, ііі; ѵіп, ѵіа, ск! ртѵиі*- 

сія, я* Аніп, йо ]игв), оставлять, и--такт. инкъ больший) ча¬ 

стію ито происходить ««всегда— 2) ранета пятыя, повидать, 

бросить, отсюда Іі) (Іо ѵіІи ж умирать, ПО ПО ГОП. ІШМІІПГрТ, 

ііівтіого о шшщппЫ лщл; (ІсЯвекнц, сіесіінаго, іігГп і г (аіі- 

ші !іІн|ііомі, переносить), ііоіірегг ") вообще намѣренно 
ОТЧІІШІП ДЛЯ В»Ш1Й пиб. цѣли, ныбирнть, «ІГОКІНП.* срубим., 

отрубить, СрѢіІЫІІПТЬ, Офѣиыпить, II ПО $ 50(1 покончить, по¬ 

рѣшить. И ТИІИ.-ЗК0 уіштреблиотси (ІІІСІЧ'ШНО, ТПК’Ь просѣять, 

отдѣлить нужное, чтобы дѣло, спорь, столкшжгиіо стило ІІСІІО» 

цоятому рѣшить оіеончатсльпо, а по только раздѣлить, рало- 

брить (іііьтшткчт'), Лѣсные быть згь отдаленіи, но ііоішо быть 
удалому, уотраиоііу, устраниться с.% надлежащаго*, пнетошцаго 
мѣста и поэтому пропускать, иг пилиться, (Іопіего отни¬ 

мать, отдѣлить какуиышб. часть, ііеромсві'в и ііорггсіит ста¬ 

раться МіШолить что іжб. *). 8) I >0 ошіаѵагѵп. рпгпрогщшнпт 
ттіно-ниб. іНші п оіімто мѣѵті предмета па цѣлос и та- 

ісимт. обр. получат. б) шіачепіо сонтьж, оптъ мною 1>оя1* 

Ьаі'о набѣлить, ныбѣлиа, (Іс.сшрюгс дать упариться, ііоішш 
умирать, аамирать, иымирать, (ІгГіепт пыдти, истощиться, наир. 

іУігішб. ѵіггн ши, (Іоцепегап) ш.ірождаться, іІвГціщі ньшести,. 

перепости, выдержать, (ІеЬііИап* покончить сь мойной, поло¬ 

жить иойиѣ шівЦ'ь, отсюда--побѣждать, покорять (пип іі.Ііфіо), 

(Іесоіог, ііоГопііім нотнришпій цнѣ'п,, формы, г. о. красоту, і|«- 

ѵіпеш'и ралбить, ііеіеііінріоі'о совершенно оставить, бросить, 

покинуть, (Ішішінііап! гулять до усталости, пагулииатьса, іін- 

ІНІГИІТ, ІІСИІІіаГС, ІІСІ ІоП), сильно, очень удиилиться, и пр. 

Кх, іЬ) шражисть I), что какой-пиб. предметъ нити і/наеть 

инь шптпнтн мыта и попшіисть то, они, движеніе пот, 

вообще..-:ііы—, ш~: схіге, омяинго, оііиггг, оіішніогг, опші- 

рогс, ИѴОІІІГГП, «ХСШІІІІ'О (С ІОСІІ И ИПІІр. ІІІЖІІІІІІ), ОІ1ІІЦГІІГМ, 

'/ "ГЛ   'ІИПО Гмп. ііѵіііиіа* »Ік|ни- іліридвті, иуди-ііііО., ці. снііпліі ир.і- 

іячііні. 111 би'іііп нііііШ'ііі, и11■ |и• і іоііиіінш, и«і иініивегі* -»» унидііті., итмодиті. 
іірііііг. п і .1 іошТипь 

) ііліідіігв, отбирать дли ишиій-ииб, чпрсОішпиок, ппеціалышіі пѣли. 
») іі*. 'і г.ог.. 
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«Итоге, еііеоѵе, шссііаге, (іхіііЬопг, е.хіцеге,<чпепі, »!\иіг1іяг«, сіі- 

Ціч'в, «хігаііеги, пгірегп, «хе.кіе.ге, охеиістн, «ЛаЪц «■ѵінмігн, 
сйіагв, жіеги, «Икра, йііщіііиги, еіТиксге, еѵшівтв. Нт, цри- 

ложеиіи ш. иапрап.іенію иертикилмніму <‘Х иырндааеть 'Л до. 

Ш№ ннгрг.г = іт - ,ни—,гші)—: (чнегаего, етіишігв, «хсеі- 
Іогв, пхМіНпгк, «Шитс (ІшкІІЬіні, еічцеге, ехмЬчнчч», вксеіиісгв, 

ічіііі и дрр, ('іода нримыкаіѵп. іі шішѵѵіи — тыбуждать состо¬ 

яніи, пускать ігі. ходи (пшмшгп., ншіуекать ня е.нободу, ни 
гнушу) какое-нибудь дѣйствіе пли состояніе іыиѣстнаго пред- 

мпгн либо а) до гЬхь пярь, ііоісд то дѣйстиіе или «'.ім^пшіііі* 

іи- пропадать сопеѣмч., либо Ь) пока не раскроется штлиіі. Иь 
еічпНіч», ихрагііге, опііс.Іеагс, йШпкеге, і'іПшгй, «чріісаіе, «хро- 

ііііт, ихриііііѵп' іпнир, о.ЙІцшііи, «иаггага, елішапгаге и іюдд. 

выражается устраненіи грубости, напуташикти. сбинчишісти, 
ііетчіоети и ир., а ш. ехпгаге, еШицйиго, ахмНидаге, мшг* 

ііияіничі, сіішгі, «несите, еѵе.гіічо, еѵіідѵц и —если угодно—и 
ай «МѴпцегй, главный оітЬиокч. — иштлешп плода, репудьтати. 

б;і‘2. Іпіго, іп, нс, іш, ос. Інічо, творительный иадезіп. іп. 

смыслѣ іілрѣчііі, іаікі. ііііго, гііго, употребляется нч. сложеніи 

тоні,ко ел. немногими глаголами и почти только нт. аішчшм 

мѣста, т. и прсОмепш, (м—); тігоіге, іиЫчиІіісо.го, іп- 

(готіМ.еге, іоігочріссги, іпІтоГвгго, іиігоѵосиіе, инь которыхт. 

только іЫг*нІнсог« н ііНгокрісеИМ употребляются н мотафори- 

чоскн: 1114Ж0П = иосияіинтт. (знакомить), давать роли, шіоднті. 

ігі. употраблічііо, учреждать, наводить а послѣднее—ішимн- 

толы и» исматринатычі, глубоко приникать по ішутрипшт, сущ¬ 

ность, хар.іктсрь каьоЛ-ішб. вещи, дѣла. 

ІІеотдѣллнммй предлоги іи, не імііачиіѵп. собстшншо 

иішцшрьО, Н біЫЫІІОІо частію они. только то, что какоІЫіиб. Пред¬ 

мет!., ДѢЙСТВУЮЩІЙ либо ГСрІПІІЦіб, ІІІІІ1ІІСТІІЫЯТ. обг.'ПШТЧѴИіСТИОИТ,. 

СОСѴГШІІІІОМ'Ь ИЛИ ДѢПГГІІІСМТ- ІШИбуЛСДІІСТва, ;іНТ|)ОПІШІСТЧЧІ, кости* 

пклси либо іииѣгттіое обсгоитсльстші гршить предмету латро- 

Ііуті. ОСИ НІ’НОІ'/НЧкіІШГНН». Для ПрИГОДІКІСТИ итого предлоги иск 

)»аініо, глубь ли предмета ироііниноті. шношт.іѣніе, иліліп'о, или 

ПіІрІІМС I I ІИ. ||«)Й)|. •'НМГІІІ \ |ІІП[ІІ*6иМЧі.»111' ІМіЬнг|і‘ 



онъ загрогиваегся только на своей поверхности. Сличи інГіи- 
еге. шсі(1егс, ітрегііге («апутывать, задерживать въ чемъ-ниб.), 

ішЬіЬеге. ігаЬиеге, ішріеге, ііптег^еге, іпшіівсеге, ігщегеге, 

Іппа5сі, іпзйаз, іштогагі, ітпюгі, ішріісаге, інГегге, іпірог- 

ілге, ітргіпіеге, іпсішісге, інзріееге ') съ Шігіеге, іікіисеге 

(наводить краской, окрашивать), -) шзсстіеге, ітрііщеге, ітеп- 

<1еге, ішіііі, іпііаегезсеге и съ означающими оба отношенія къ 

нредметѵ іІіаЬі, іггереге, ілскіеге, ііііссте, імпшйеге, ішронеге, 

ітпрегаге. Къ первому и второму классу относятся и употреб¬ 

ляются на вопросъ: гдѣ? іпеззе, іпатЬиІаге, іпзісіеге. Інаига- 

Інз вызолоченный, но аигаіш украшенный золотомъ, съ золо¬ 

тыми украшеніями, а аигепв—просто золотой. ІПизІгаге и іііи- 

тіпаге дѣлать предметъ блестящимъ посредствомъ освѣщенія, 

еобств. выставлять на свѣтъ, среди блеска, Шисезсеге стано¬ 

виться среди свѣта, слѣд. становиться блестящимъ, ііщтаѵезсеге 

становиться грязнѣе, тяжелѣе, больше, непріятнѣе, вреднѣе, ] 

опаснѣе. Но въ иныхъ сложныхъ глаголахъ выражается 2) толь» 

ко стремленіе, желаніе затронуть предметъ: іпіиаге, ішреп- 

сіеге, ішішпеге, ішргесагі, іИасгипагі (—те), іііініеге, 'да п въ] 

шеіѣчге, ішреііеге (наталкивать), іпсіашаге, інуосаге, ітріо- 

гаге, іпсейеге; 3) выражается понятіе: посредетнонъ какпхъ- 

еиб. дѣйствій вступить въ ткое-ииб■ состояніе: іпіге, нанр. | 

ііег, шіщізігаіиш, ргоеііиш, іпсіреге, и Ь) дѣлать то, чтобы 

какой-ниб, предметъ вступилъ въ какое-ниб. положеніе: іпсеи- 

(Іеге, іпі'гііщеге, ішшийие. іпѵегіеге. інсііпаге. шіттиеге, ін-»| 

іііЬеге=вводить предметъ въ такое положеніе, чтобы съ нимъ 

произошло горѣніе, переломъ, измѣненіе, наклонъ, уменьшеніе, 

сокращеніе, сжатіе 3). Ішреігаге и ішіиіцеге должны остаться 

вопросомъ. 

Іи, которое, какъ нѣы. ип, гр. «ѵ—и а—, русек. не—, без—, 

обыкновенно отрицаетъ, уничтожаетъ понятіе другой части 

') Ішриіаге, ставить въ счетъ, откуда I) вмѣнять (аЬсиі аііуиііі). 
*) Іюшоіаге, отъ шоіа, обсыпать толченой ячменной крупой и так. обр. об¬ 

рекать па жертву. Сл. Гарт;/нт, Нош. Кеі. 1, стр. 162. 

Ч Что іи пдѣеь заключаетъ въ себѣ понятіе о перемѣнѣ н нр. по частямъ, 
объ атомъ сы. Зейфферта, Гаеі. § 32. 
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слова и придаетъ ей значеніе нрш шнто.ижте, -употребляется 
въ сложеніи съ именами прилагательными, нарѣчіями и прича¬ 

стіями, напр. іпіеііх. щноЪШз, тЛегЫв, ішГщіта, іігаосеіт, і§- 

ііоіий, шітепвгш,—а съ глаголами только съ тремя: ітргоѴіаге 
неодобрять, щпогаге не понимать, не знать, щпозсеге не обра¬ 

щать вниманія, забывать, прощать. 
Ке—, встрѣчающееся только въ немногихъ сложныхъ сло¬ 

нахъ и сродное съ 'уг—, корень нѣм. тіп. лат. поп,—перво- 
нач. есть не что другое, какъ простое отрицаніе понятія дру¬ 

гой части слова, какъ въ пеЬз, пеі'авіиз, пе^о (изъ пе—ф), 

и въ формѣ нес (пер—) въ иерііро, нероіітап, песоріиапз, 
несоршаіиз '), но въ неГагкІив и пеі'агіиз подучаетъ значеніе 
чудовищнаго, отвратительнаго въ смыслѣ нравственномъ; но 
іпіатійин выражаетъ только понятіе громаднаго, необъятнаго 
(по величинѣ).—И ѵе встрѣчается такъ же только въ немно¬ 

гихъ сложныхъ словахъ, — именно, въ обыкновенномъ языкѣ 
только въ ѵесогн, ѵекапив, ѵешевз (откуда ѵеішнепя’) и въ 
ѵертанйія, и выражаетъ, что сог, занііаз (апіші), ѵаеп$ п ве¬ 

личина находятся въ состояніи ненормальномъ, и въ такомъ 
случаѣ ѵеркпкііз можетъ быть и слишкомъ магъ, и слиткомъ 
великъ ■). 

53Б. Іпіег, зиЪ, зиЫег, виз. Івіег, изъ іи и іег, унотреб- 

ляется въ сложеніи со многими именами существительными и 
глаголами, но въ сложеніи съ прилагательнымъ въ- классиче¬ 

ской прозѣ не встрѣчается ни съ однимъ ■'), выражаетъ от¬ 

тѣнки: въ промежутокъ, т промежуткѣ, вразрѣзъ, сквозь: іп- 

іегѵаіішн, іпіегсарейо, ініешишішш, іпіеггех, іпіегнииііиз, іп- 

іегргев, ініегоязе, Ыегропеге, ініегрсеге, ініегсеііеге, ініег- 

йісеіе, шіетщаге, іиіегреііаге, іпіеггишреге, тіеппіМеге, 

ініегіисеге, іаіегіісеге, інктсіреге, ініегішеге, інісгіге (про- 

*) Вѣроятно, вставочное с или & унотр. только для благозвучія, позволяло 
ве сокращать слоговъ. 

*) Сл. Реіісиш, Ѵогіезя. изданіе Гаазе, § 160. 
“) И іінепнигаііа у Цицерона к Цезаря не встрѣчается, но у Лани встрѣ¬ 

чается. 
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падать л,а^„ среды наличныхъ, существующихъ предметовъ). 

Іиіс.пііі в іпіегйиіи стоятъ особыя комщШш, 
8пЬ, рпр, указываетъ на то, что предметъ находится подъ 

чѣмъ-яиб. либо вввау чего-янб. стоящаго неподвижно, прочно, 

находится у основанія, почвы какого-ниб. другаго * 11 предмета, 

подходитъ къ нему, подбирается къ чему-ниб., либо примы¬ 

каетъ, пристаетъ къ чему-ниб., входитъ въ то,—либо съ тѣмъ, 

чтобы просто тамъ остаться, либо чтобы сдѣлать что-ниб. для 
предмета, именно привнести ему что-ниб., или что-ниб, у него 
отнять, испортить. Вторая часть слова, глаголъ или прилага¬ 

тельное, либо ходъ мыслей рѣшать, которая изъ этихъ кате¬ 

горій идетъ въ данномъ случаѣ. Но на мѣстѣ понятія бш- 

/«/, у основаніи весьма часто является 2) понятіе чъ хво¬ 

стѣ, со стороны, съ боку, обходомъ, если примыкаетъ какой- 

яиб. посторонній предметъ, и такъ какъ го, нтб находит- 
СИ у Ѵ‘Л /,Г| лыпплпоѵ/мріштш плііт. іст/хтіжл'тт тго тот/чх о о топ Гз шгг А 

кшсъ 

тайно. Сравнимъ внЬеш;, виЬіге і, «иЪ<]ещ(^и Ърсегс, нир- ж, 

ронеге, зиіііиеге, зиЬгиеге, зиЬвІгисге, /тссишЬеге, знЬще- 

щ тЫеѵшѵ, ьціжгіішге, «иЬяісіеге, «иЪжіиге % мііпшіі- ^ 

Сеге, кшшпегрего, киіішкіеге, аиШісага *), яиЬршреге, зиЬіе- 

хеге, ниіжециі, виініиееге зиМпіІіеге, зштіреге, зштереге, 

виЬашсиНаге, аиЬигЬадщк (примыкающій къ городу, вблизи 

отъ него, бъ его окрестностяхъ). Потомъ, пристающее либо 

затрагивающее метафорически становится болѣе или менѣе 

убавляющимъ силу того, что имя. затрогивается. Отсюда ыіЬ 

получаетъ значеніе 4) нѣсколько, немного, какъ въ аикгі- 

Йеге, виЬігавсі, ниініиійіаге, зніннѵіііеге, зиЬіІіѵЫеге, киЬш- 

іісин, киінщгеяіім, киііаіщипіищ виЫІіГіісіІіщ ниЬоЬзсигих, ,<зиЬ- 

Йоіив и дрр. Мели что-нибудь подходитъ къ предмету, поки¬ 

дающему свое мѣсто, то 8и 1» выражаетъ б) на мѣсто (того-то), 

') Въ ѵеі'Ьа ііеиіга ши естественно ішриясастъ ітѣшш: нсяпііъ на чади* | 
шб., пост, вдобавокъ, слегка. 

*) Наіііге витии, сііПет, іесішп, (иріані, ІаЬогее, ріъіеиіши 
*) ЙиЬяівіепе останавливаетъ свои йоги. 
') 3 и Носат, иодхпатшіаст'і. за іішеев. 
1) Ивце и:іч. .іти х і. ілапі.ііоіп. встрѣчаются вмѣстѣ въ ;шач. 1,8 и -1, л ион ;і и 4. 
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для замѣны чего-ниб., чтѣ удалилось, покинуло свое мѣсто. 
Так'ь не только въ военныхъ выраженіяхъ тѣнецш, яиссебеге 
(тіецѵі (еяаія) и у юристовъ яиРісеге, кнЪяоіѣігі, ко нанр. и въ 
яирріеге (пополнить, замѣнить недостатокъ, проиажѵі, аиѣхіі- 
інеге, яиррогѣаге, яиЬѵеІіеге, ашшпійеге, аидагоге, яиѣоіея- 
сеге (енова виростать). 

8пя выставляетъ на видъ такую дѣятельность, которая— 

смотря по второй пасти слова (глаголу) — начинается у осно¬ 

ванія предмета и либо сама идетъ вверхъ въ предметѣ, либо 1 самый предметъ поднимаетъ съ почвы вверхъ, либо поднявшись, 

останавливается, закрѣпляется вверху,=наверхъ, пперхъ, прямо. 

Сравни яшріееге, смотрѣть снизу вверхъ, и поэтому а) смот¬ 

рѣть подозрительно, подозрѣвать, Ь) впрочемъ рѣдко — удив¬ 

ляться, яикрігаге вздыхать глубоко, изъ глубины души, яихсі- 

реге, кикѣиіікке, яияреийеге, яшііпеге. 

НиМег—, изъ §иЬ съ Іег, выражаетъ оттѣнокъ: прикрыто, 

закрыто подъ чѣмъ-тіК., подо что-пѵб., изъ-подъ пею-ниб 
напр. .чиМегГи^еге, яиѣѣегіаін. 

534. Рег означаетъ 1] прохожденіе всего пространства, вре¬ 

мени и (метафорически) того, что можно сравнить съ тѣмъ и 
другимъ: ренегате, регнкшаге, регшнпеге, реіѣитіеѵе, рег- 

сштегв, регчрісеге, регсиіеге, регсеііеге, рсгГгшцеге, регпос- 

Іиѵс, реті’егге, рітгіисеге (отводитъ, провожать, поставлять, по¬ 

ставлять куда-пиб.), регііпеге. По что проходить всѣ стадіи 
дѣла, то доходить до конца его; поэтому рег часто озн. окон¬ 

чаніе, шлюлненіе, совершеніе: регацгте, регйееге, регѵепіге, 

регчегіііеге.. А что проходить но всѣмъ стадіямъ дѣла и захва¬ 

тываетъ псѣ моменты дѣла, какіе имѣются въ виду, то проходитъ 
анастюзщ от, высшей степени, чрезвычайно». Так. обр, рег 
8) во. глаголахъ, именахъ прилагательныхъ и нарѣчіяхъ ста¬ 

новится --очень, весьма- регшьчеего, регѵеііе, регіішевсеге, рег- 

ріасеге, регріепшіш?, репШІІсШк, рег^гаіик, реппацниз, ропііи, 

•) Яроияошло-ли вив изг анііз, ‘объ «том® с.ь Шисйдери, Еіетямііагіеіпт I, 

Ч'ір. 606 слд. 
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ригедге (ушедши за границу, переступи границу, за границей, 

взъ-за-границьгр Наконецъ, что совершенно переступило отве¬ 
денное мѣсто, свои границы, то вступаетъ въ область другую 
и припадаетъ изъ первой. Тик. обр. рег становится 4) = т 
другую сторону пере—: регіиреге, регЬіЬеге, регсіреге (пере¬ 

нять къ свои руки изъ чужой власти, перехватить, захватить, 

схватить, усвоить, понять) съ рехтіеге и страдательнымъ къ 
нему ренте,—впрочемъ послѣдніе съ спеціальнымъ оттѣнкомъ 
исчезагші изъ области видимыхъ предметовъ и вступленія въ 
область относительно или совсѣмъ невидимаго, слѣд. погибша¬ 

го, уничтожившагося. 

Нрнмт. Гдѣ соп—и рег—являются синонимическими, тамъ 
надобно имѣть въ виду, что при рег представляется линія, а 
при сои - площадь либо тѣло. Сопіісеге сдѣлать дѣло во всемъ 
его объемѣ, во всей его полнотѣ, покончить съ дѣломъ, но 
регвсвгс передѣлать (пройти) всѣ явленія, части, моменты и 
т. и., какіе предетаатяетъ дѣло, выполнить его на-чиетоту, по¬ 

ставить на ноги, устроить, обработать, выработать. Сл. сопіі- 
ноге, регііиеге, сонііпреге и регіінреге; сопѣшкіеге и рег- 

іинйеге: первое = ссыпать, смѣшивать въ одну массу, а по¬ 

слѣднее = обливать, осыпать во всю длину, безъ перерывовъ п 
до конца; еоттиіаге перемѣнять на что-ниб. другое, что тутъ 
и поступаетъ на мѣсто прежняго, замѣнять, но репниіаге но 
знач. 4)—переносить перемѣщать въ свою собственную область 
или въ область другую. 

535. Розі употребляется въ сложеніи только въ немногихъ 
словахъ, и въ обыкновенныхъ глаголахъ зн. послѣ, ниже, въ 
смыслѣ степени, достоинства, какъ въ розІІшЪеге, ровір опеке; 

потомъ значитъ послѣ во времени какъ въ ровішегкііаішб, 

или еще позади, за—, какъ въ рошоегшш (рокі пшгиш). 

536. Ргасіег, сложное нзъ ргас и іег, означаетъ мимо, 
впередъ, дальше, часто про—. 1’гаеіегіге проходить (мимо), 2) об¬ 

ходить, проходить, пропуститъ, иапр. йііепііо, не уномапугь, 

3/ не обращать вниманія, не принимать въ расчетъ, въ сооб¬ 

раженіе; ргаеіегтіште пропуститъ мимо, 2) оставитъ, броситъ, 



пренебречь 'V- потомъ ргайегПште, ргііеіеѵѵеѣі, ргаеівгіаѣі. 
Если и ргае, какъ было сказано въ і 529. иногда значитъ 
«мимо» и слѣд бываетъ невидимому=ргаеѣег. то ото объ¬ 

ясняется тѣмъ, что въ ргаеѣег есть оттѣнокъ «впередъ». 

537. Б.е относится къ геіго, какъ іп къ іпіѵо. Оно шра- 

ааетъ 1) движеніе шзшіъ въ отличіе отъ «дальше впередъ»,— 

все равно, а) обращается ли дѣйствіе сиять назадъ къ точкѣ 
своего исхода, начала, или іі) тамъ и остается вліять, куда 
только что дошло, пли с) извѣстное дѣйствіе противополагается 
стремленію впередъ, т. е. выражается остановка св сопротив¬ 

леніемъ, отпоромъ, отраженіемъ. Сообразимъ гесііге, ге^гейі, 
гесесіеге, гешеаге, гесиггоге, геѵеііі. терогіаге, гесіреге Іѵпі- 
Ійев. отозвать назадъ ьъ себѣ), геі'егге, герсеге. геі'іесіеге, 
геііисеге, ге.чрісеге гойаге, гевійеге, гетапоге, гетогагі, 
гергітеге, геіідаеге, геѵосагг, геігаііеге, гетоѵеге, геропеге, 

і-сі'сйтп.иіаге, гекесаге, геѵеііеге, геіоі^иеге, геііі^иеге. Потомъ 
те 2) — опятъ, снова, аі въ смыслѣ повторенія, возобнов¬ 

ленія бывшаго передъ тѣмъ состоянія либо Ъ) уничтоженія из¬ 

вѣстнаго состоянія. Сообразимъ геноѵаге, шііпіеш’аге. гей- 

сеге, гесгеаге, герагаге, гейііиеге, геназсі, геЬеІІаге, гесо- 
Іеге, гесо§по8сеге, гесеняеге, гериіаге, гесогбагі, тпіпш, 

гесаіевсеге, геігі^егаге, гесішіеге, гесіпігеге, гезоіѵеге, геіа- 

хаге, гевсінйеге, гейівдиеге, гергітеге, щісеге, гереііеге, ге- 
йтгеге (опять покупать, выкупать), геровсеге, гереіеге (тре¬ 

бовать назадъ, требовать себѣ, требовать удовлетворенія, вознаг¬ 

ражденія). гетійегеінатяпугости, напряженію дать пройти).гесі¬ 

реге (получитьобратно). 3) Не озн.отзывъ, отвѣтъ на какое-ннб. 

дѣло,— для того-ли, чтобы то дѣло повторилось, или чтобы вмѣ¬ 

сто него явилось какое-Енб. другое нужное. Сличи: гезегіЬеге, 

V Ргаеіегіге всегда выставляетъ на видь желаніе пройти вило, не обра- 

тить вниманія, пропустить, опустить, ргаеіегтінеге только равнодушіе или 

безпечность, нерадѣніе касательно извѣстнаго предмета; поэтому Цицеронъ в 
говоритъ только ртаегегіге ьііеиіо, но не гов. ргаегешіьіеге ьііешіо. 

') Еще текріееге обращать ввиманіе, принимать въ расчетъ, въ соображе¬ 

ніе, имѣть въ виду, принимать къ свѣдѣнію, слѣд, не презирать; но гаііопет 
ЬаЬеге (аіісидив или аііеидиб геі» =■ сейчасъ, либо неяремѣшю взять въ рас¬ 

четъ, пришит, въ уваженіе, дорожить. 



гетіш е, гесавіате, гейоіещ гшрвщ шІагцѵегЦ геШІеге, 
тігщигі, гшровАещ гестлге, гетіеге, гепніете, гнвшпегагі, 
геооШаге (извѣщать &ь ылчыгкѣ .вѣстника, посланца, гонца и 
2) отшиваться), геіегге (извѣщать, увѣдомлять гь качеств)» 

рагсваодява), теремІеге, гаЫеге (реетііят, гяііонетп, книги 
сцн/ие). Ьсля сосудъ переполненъ жидкостью и она переде* 

кается черепъ края сосуда, то «ригелю со стороны ото кажется 
інщжомъ жидкости туда,,откуда она появилась въ сосупъ. 

Ѣтту го означаетъ 4) переполненіе, перелит, черепъ край 
иаъ опредѣленнаго вмѣстилища: гс</ишІаге, геріеге, геіегѵеге, 

гоіогсіп'. Нъ немногихъ г.тотхъ ге, означаетъ о) такое дѣй¬ 

ствіе, которымъ сравнительно или совсѣмъ прекращается, устра¬ 

няется всякое ностороинее дѣйствіе, состояніе, вліяніе; такъ ія 
чувственно-наглядныхъ выраженіяхъ гесиЪащ гесшлЬеге, ге- 

Пнете, геіікаге, гегрцеясеге '), геийіёге, геяійёге, геропеге, да 
и герсеге аё—{отсылать, переносить), герепге, гециігеге. гей- 

беге (отдавать, передавать, уступать то, что были обязаны от¬ 

дать), гегііге а<і—ГасІ іпапоь, гебіі терптч. ипрегітп ій 
иіщѵет, и 2) получаться, о доходахъ съ земли, о рудникахъ 
и т« и.), гесіреге ^принимать, брать ва себя, сип еъ ехеі- 

реге) ;), гейщеге (агі—, іп роіевіаіет, доводить до чего-ниб., 

вовлекать), теіегге а») ьспаішл, передать, предложить сенату 
и вызвать совѣщаніе и опредѣленіе о данномъ предметѣ. 

Прим. ІІе бываетъ въ одинаковомъ значеніи съ ас!—, сот—, 

«в аЬ—, <1е~, ех—, міЬ—, вив—, во прослѣдить вь под¬ 

робностяхъ асѣ эти случаи было-бы слишкомъ долю. 

536, 8ирег, бтгір, яи. яаапрху ѵето-ийб., нведа чѣмъ-ниб,, 

нише чего-ниб.. пщіху, и въ классической прозѣ вошло т олько 
въ немногія сложныя слона: нирегішропеге, нирегвсашіегс, яп- 

регшіеге {особ, метаф. пропускать, не хотѣть заняться ка- 

кимъ-пибудь дѣломъ), вирегвіаге, кирегевве (оставаться, Ь) быть 
налицо съ излишкомъ ], кнрегГісіен. 

*> Въ И№ І4ШОДІ1Лі. МаіИІОіІ (іЧ|іа»Ь—Крѣпко і ІІММОЯ, дм. 

того адоби иокѣетшшиі прочно. 
*) Сі. | 447 н шетоліцкго | те оашое но юте гесіреге, что ге серіи» 

вмуча*п крѣпкое, Ыяояяснос пряегашицо, донять вутешеегніа, бѣгства и яр. 
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539. Тгая», «иг* одного корил еь г&ък, означаетъ 
пробѣгъ всего кавого-няб. мѣста либо лронияаяіе всего под¬ 
пета до мѣста, ВаХОДЯШЛГОСЯ НО ту еп> ВТОрОЯТ = ш ту <жп- 
Ѵ,,ЧѴ- черезъ (вт. сложеніе пере—р Шіг-іге, ДгатічгГеій, Ігздѵ 
тпіііеге, ѣгтуісегв (щючршт и Ь) пронзать, прокалывать, 
пронизывать и т п.у, (гапяѵсгЬегаге, ітвяіііге, ітміыіеге, 
ІхатГщеге, Ігагніо'Іеге, «шисгіѣег** іперешгсавать сг одного 
на другое, списывать). 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Предлоги въ значеніи нарѣчій и въ соединеніи съ падежами. 

640. АЬ, сіе, сх. Сіе. Саесіп. 30 говоритъ: йі ціш шпат 
Гатліііаш Ле піео ішміо (Іеуееегіі, е* со Іосо те (Ьуесегй: яі 
Чоін тіЬі ргаевіо іііегіі ехіга теши Гшкішп еі шеіпігоіге 
ргоЬіЬиегіі, поп ея ео Іосо. ве<] аі со Іосо те (Іфсегіѣ Въ 
этахъ словахъ Цянероиа выставляется 1/ слово а!» антитезой 
къ іііі а 2) слово Іоси» пушномъ, ош глгпщимо лицо хотятъ 
уОалитъ. На основаніи этого мы утверждаемъ: АЬ въ мѣстномъ 
значеніи (прочь) отъ выражаетъ 1) понятіе прожхо&лшдѵі либо 
уже происшедшим итдимніа отъ каком-ниС. пречмепщ, щ/у- 

нимш'маю за исходный пунктъ. Саеьаг шаіитаі аЬ игЬе рго- 
Іісіасі. Сиеа В. 6. 1, 7. і)іо#епев, иі Суиісад, АІе.хашІго го- 

Яниіі, иі Пісетеі, ш диіЛ орив екьеі: Кипе диніеш рииііоіиш, 
іпциіГ, а яоіе. Сіе. Товс. 5, 32. СошШа івіЬаІ, диеім жі шо- 
Йиш и Сег#оѵіа *; <1іксе<ІегеІ. Саев. В. 6. 7,43. Еліігитеіиш н 
2аша гпіііа раввиига Песет аЬезІ.’) Хер. Наин. б. Отсюда объяс¬ 
няются нксиічіип, а Нет, ргохігпш е(с. аЬ нГщио и нов ши Ьаіл! 
Іопке или ргосиі аЬ аіідио Іосо или аіідио, а тавясе я то, что 

*т лі> «;■' <*■ имевши промял ваш «1<«ым » м ѵ**. *'*. 
сейчасъ гіш'.іі, это»’». 

і ІІичѵнпюшй ,юлхевъ гишііып,, «то ира жЬвмю даже и «вред» ямннян 
юролоиъ аіі миаогда ве опускаете*. 
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могло явиться ргоре, ргохіше аЬ &Іідио=«вблизи, близко, очень 
близко отъ чего-нибудь». Да и въ выраженіяхъ: «защищать, 

охранять, бояться, остерегаться, освобождаться» основная чер¬ 

та—удаленіе одного предмета отъ другаго, отсюда гІеіепгЗеге, 

Іиегі, Іиіив, агсеге, Іішеге, шеіиеге, саѵеге, НЬегаго еіс. аЬ 
аі^ио, гдѣ аЬ зн. «перед», въ виду, от». Цтд бъ смыслѣ мѣс¬ 

та есть отдаленіе, то въ смыслѣ метафорическомъ будетъ особ- 

носіпъ и различіе, отсюда (іівяепііге, (іівіііщнеге, бійегге, гііѵег- 

тп евзе, Фвіаге еіс. аЪ аіідио. 

2) АЬ (начавши съ. взятии отъ) означаетъ исходный пунктъ 
какою-тб. качества, дѣйствій, положенія чъею-ниб., отъ ко¬ 
тораго они должны быть разсчитываемы. А (таіііа аііаіае випі 
Ііііегае. Ілѵ, 32, 31. Вопііііив аЬ Агіпапо, ()ш'іісІш§ рег У- 
рнгев іп Возов ѵепіі. *) Уѵ. 40, 21. 1'гитепішп соптіеаііт- 
^ие аЬ Авіа сотрогіагі ішрегаі Саек. В. С. 3, 42. Веіцае 
иЬ ехігешів баШае ПпіЬш; огіипіиг. Ациіішіа а бтшшша Пи¬ 
тіи е агЗ Ругенаеов топіев регіінеі. ОаІІіа .чііііші аЪ 8есріа- 
пів еі Неіѵеіііз Лишен Вііеішш ІсІ. В. В. 1, 1. Соеріае ор- 
рирагі 8угасивае випі, іеіта аЬ Нехарѵіо, итгі аЪ АсЬгасІі- 
па. Ілѵ. 24, 33. Отсюда объясняются а Іегоо, 2) а Ггоиіе, аЬ 
Іаіеге, а (Іехіга, а вінівіга (вс. рагіе, таии), аЬ опші рагіе, 
аЬ нпа рагіе (въ прямомъ н переносномъ смыслѣ"), такъ же 
какъ и евве и віаге аЬ аЦио илп а рагІіЪцв аНсиунв и аЬ 
есцпШи іцтпив, ітрагаіив а тіІіІіЬив, а (Іосігіші іпвігиеіиз и 
тому подобное, гдѣ аЬ надобно переводить: въ, на, со сторо¬ 
ны. Отсюда-то въ латинн серебрянаго вѣка могли явиться вы 
ряженія: евве аіісиі а юани, аЬ еріьіоіів, а ресШшв еіс. = быть 
чьпмъ-ниб. писцомъ, секретаремъ, разсыльнымъ н т. п. 
Ярим. Въ словахъ: А диііщие і'егте тШЬив (раввпшл) савіга 

Іосаі. Уѵ. 38, 20 и въ под. мѣстахъ, особ, у Цезаря п Ливія, 

аЬ ян. на разстояніи въ~(т. е. величиною въ), слѣд. на раз¬ 

стояніи такомъ-то, но точнѣе = (столько-то) миль — пунктъ, 

начиная съ котораго, надобно разсчитывать мѣсто лагеря. (Объ 

') Изъ мого хорошо колю различіе между а Ноша я Ноша и т. п. 

’) Но рові іегеию зн. „за ешаиой, аа пишу* (низиди, позади, нпвадд). 
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этомъ же случаѣ см. грамм. Эллендта-Зейфферпиі. пер. Пѣвн. 
и Зубъ., § 194 прим.). 

Ъ ) Если твердо помнить, что посредствомъ аЬ присоединяет¬ 
ся имя мѣстй съ котораго дѣятельность начинается, то и лег¬ 
ко понять, почему аЬ при страдательномъ залогѣ и при ѵегѣа 
аеиігіц точно такъ же какъ часто и въ другихъ случаяхъ, напр. 
при ехнресіаге, ере гаге, врет ІіаЬете, йеврегаге, ассіреге, аи- 
біге, Шясеге, ЬаЪеге, ІаЪогаге, боіеге и т. п.. можетъ озна¬ 
чать предметъ, отъ котораго начинается или происходить 
страданіе, состояніе. ') А (е ѣос сіѵііаз ѵеі роііиз опшез ѣопі 
ехнросіапі. Сіе. І)іѵ. 11, 5. ИіЬі біеѳге аивив ев ОаЬіпіит врет 
ЬаЪеге а ІгіЬипо ріеѣі?, а вепаіи ііеврегазве. І<]. Різ. 6. ;) 
АЬ 3) гов. о времени ■= {начиная' съ—,от-—, и означаетъ 

начальную точку. Апітиз аЬ отпі шгетііаге ѵіхіС Сіе. І)і- 
ѵіп. 1, 15. А риего іриегів), аѣ ічеипіе аеіаіе, аЬ абоіез- 
сеигіа, аЬ іпійо, а ргінсіріо. Но оно зн. еще п Ь) сейчасъ 
пос.пь, съ прибавленіемъ пли безъ прибавленія зіагіт. сопі'е- 
ёііш, іНісо. Зсіріо сопі'евііш а ргоеііо аіі шаге гебій. Ілѵ. 30. 36. 
Бе означаетъ прежде всего «.сверху внизъ, юлой, внизъ», 

ивъ высшей области куда-нпб. ниже. Юезсепбіі бе говіхіз. Сіе. 
Ѵаі. 11. Бісііиг раиіз бе Саріюііо ^асіаіиз еззе іп Ьоаііюв 
віаііопев. Ьіѵ. 5, 48. Но потомъ оно означаетъ и вообще 
выходъ откѵдн-нпб.. если только гутъ не будетъ перехода 
куда-ниб. выше. 5) Бе бщіео аіщішц беггаііо. Тег. Неаиѣ 
4, 1, 37. Бе ргоѵіпсіа бізсеззі. Сіе. І)іѵ. 2, 19. Еогшп бе 
ташіѵив еЙнцепшс. Іб. Атег. 42. Сюда подходятъ еюеге, ан- 
біге, ііінсеге и подд., бе аііцио, для указанія на лицо, изъ сфе¬ 
ры котораго (изъ власти, знанія и пр.) выходитъ что-ниб. 

2) Бе въ значеніи изъ выражаетъ, отъ какого цѣлаго, 
отъ какой массы иди количества, числа, изъ какого цѣ- 

•) Какъ аЬ отличается о» рег. объ атомъ см. § 54П. 
') Отъ кого вышло это извѣстіе/ Лінііѵі а р&іге. Кому, чьему зааяш обя¬ 

занъ ты имъ? АиЛіѵі Ие учите. Сь чыіхъ слов I у тебя оно? Кто у тебя ««ве¬ 

то порукой? Лшііѵі ех ржте. 
’} Сіѣд. совершенно неправильно наир. Ре Гото іп СлріГоІішп ііеіеешШ вля 

свсеіиШ. 
39 
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лак» а щ). чіо-яиб. взято, явилось, заимствовано, или къ какой 
массѣ, числу оно принадлежитъ. 1)с ргаейа іепшсіиш иедие 
аИщи лес Іміигиз е»і дшедиаш. Сіе. Юіѵ. 2, 17. Жесеззе 
ей віі аКегиш сІо йиоЬия, иі еіс. Ы. Тиве. 1, 41. Жоеіи сіе 
вегѵій яці8, циеш ішЬоЬаі Ше/і88Ііриіп, ай гереш іш’віі. Жер. 

ТІіеш. 4. Отсюда объясняется и иші$ сіе—, Іюни» сіе рІеЬе и т. н. 

Потомъ сіе 3) употребляется передъ словами, означающими 
время, наир, пох, йіев, ѵщіііа, на которыя въ большинствѣ 
случаевъ назначены опредѣленныя занятія.—если надобно выра¬ 

зитъ, что въ ту либо другую нору времени начались или начи¬ 

наются такія дѣла, которыя обыкновенно бываютъ либо дѣла¬ 

ются позднѣе, и слѣд, какая-лпб. часть которыхъ произошла 
или происходитъ раньше обыкновеннаго = уже въ—, еще въ—, 

какъ по русски говорится часто съ. *) Миііл сіе посіе Нііѣіра 
ай Саевагеш /ноіесѣиз ей. Сіе. АН. 7, 4. Саеваг сіе іеіѣіа 
ѵі^іііа (когда всѣ другіе еще спали) сиш ІеріоліЬнв ігіішв е 
савігів ргоГесіив оні. Саев. Такъ еще шиіѣа йе посіе, йе шейіо 
Йіе, йе йіе, но не гов. папр. йе Іюс ашю ай аппищ йиееиіе- 

й'шиш а СЬг. н а Нотація сиш Роепіз ЬеПаішп екі. 
4) Ве указываетъ на предметъ, прямо занимающій умъ или 

сердце ѵье-пиб., папр. ори сощіаге, вепНге, аир;і, Іаеіагі, »аи- 

йеге, йоіеге и подд., при которыхъ йе значитъ о, объ, писатель* 

но, насчетъ и т. п.; при глаголахъ думать часто указываетъ 
еще и на цѣль, виды, а при глаголахъ чувствовать на причи ¬ 

ну, источить чувства. Такія же значенія йе имѣетъ 1.і) при 
глаголахъ, означающихъ дѣятельность, возникшую изъ какихъ- 

ниб, интересовъ либо стремленій,=о, изъ-за: йісеге, Іогціі, аце- 

ге, ашііге, кегііеге, сегііогеш і'асеге, шепііоііеш іасеге, (ціае- 

геге, Пете, сегіаге и (Іесеіѣаге (напр. сіе ішрегіо), сопѵеиіге 

(соглашаться, условливаться; и ми. дрр. Сюда относятся обо¬ 

роты въ родѣ: Ве гаііопіішв геГеітшІів (касательно, насчетъ—), 

ион егаі іпсошшойиш Іо ниііав геі'еіте. Сіе. І)іѵ. 2, 17, то 
есть, пишущаго въ мысляхъ занимаютъ гаііонез. Сюда же от- 

■) А. шейіа посіе ішрааило-би только дѣло, цачавшееси ігь полночь, сь полу¬ 

ночи, и продют.нтиееси наир, до слѣдующаго полудил. 
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носятся и выраженія: йе соімзіііо, йе зепичйіа, йе ѵоіивіаіе, 
сіе тоге, да и йс ініедго, йе ітргоѵіко и подд. 
Ех прежде всего означаетъ «вон?, и,)?,» пристрансіиа, кото¬ 

рое предметомъ занято, замкиуто. Напив ех Авіа іп Еигорш 
ехегсНиш Ігир'сіі. Кер. МШ, 3. Ех ѵііа йівсвЛо Пищит» ех 
Ьоэрівіо. Сіе. 8ен. 23; Іі) оно указываетъ, изъ какого мѣста 
является, возникаетъ, выходить что-ииб.,= изъ, съ. Ог^еіотіх 
ех ѵііѵсиііз саивват йіхіі. Саез. 11. О. 1, 4. 8ахшв іпдепз ех 
СаріЫіо ргоеійй. Ілѵ. 35, 21. Оеішв Ьос озі ех еввейів риц¬ 
ине. Сиен. В. С. 4, 33. Ех ецио Мейив рищіаЬаС Ідѵ. 1, 12. ') 
2» Ех укиываегьна груду лиоо маіжіегяо чего-ннб. и Ына 
матеріалъ, изъ котораго что-пнб вышло, сдѣлано, либо къ ко¬ 
торому то относится. Ѵоз ех сіѵііаіе іи вепаЬшп рѵоріеѵ йіу- 
иііаіет, ех вепаіи іп Ьос сопвіііит йеіесіі евііз ргоріеѵ веѵегі- 
Іаіені. Сіе. А тог. 3. Е ЬагЬагів пиііі егапі тягіііші. Ісі. Кер. 
2, 4. Поэтому и гов. ииив ех—еще чаще, нежели шшя йе— 
и такъ часто ех ішшего=изъ среды, напр. щііііши. Ех аеге 
ех тагнюге еіе і'ассге, гопвіііиеге, нанр. Зсіріоиот (поста¬ 
вить мраморную статую Сципіона въ стоячемъ положеніи). Бли¬ 

же къ коронному смыслу этого предлога выраженія, въ кото¬ 
рыхъ онъ указываетъ на источникъ, какъ напр. въ выражені¬ 

яхъ: Респпіа риЫіса, циае ех шеіаіііз гейіЬаі. ірюипш, іи- 

ІхтіЬаІ. Нер. ТІнчп. 2. С^иив аѵнз шигоя ех Іюхііит ргаейй 
(на средства для возобновленія, явившіяся изъ добычи) гезіііц- 

егаі, еовйош перок ех виа ге Ышіііагі геі'іічте гоасШ еві. ІЙ. 
ТішоЫі. 4. Сареге или регсіреге наир, ігініпш, ѵоіиріаіеш 
ех і'е..., ущоі, паясі е.ѵ гг а лр. (^ца ех ге аиЬіНк ІЩег ае- 
циаіез ІегоЬаШг. кер. ЛИ. 1 Ех (рш = изъ этого, отъ этого, 
поэтому, отсюда. Сюда идутъ ІаЬогагс, напр. ех йгійіЬіш в 
подд., такъ же какъ п ох вгійеійш, ех сопаШо, ех оріпіопе, 
ех ѵоІшіШе, ех шоге, ех іедс, і гх Гогйегс, ех аеццонпр., 

*) ЛЬ оцио будетъ значить: пиі, началъ сражаться на лошади верхомъ, 4 
иоччш-ь продолжать сраженіе какъ-ниб. иначе: но Не сцио: пересталъ сра- 
а.атьси норхомъ ни лошади и стиль сражаться наир, на лмигЬ. 

*) Кто поступаетъ ех і"рор тотъ подпела свои дѣйствія подъ задень, кто 
несишішп іеутет, тотъ принялъ законъ за норму дѣйствіи. 

3»* 
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въ которыхъ ех переводится по, сообразно, на основаніи, гдѣ- 
вешеп&я еіс. является основаніемъ для поступка. Наконецъ и 
еві е ге шеа... риЫіса = важно, выгодно для меня и пр., и въ 
эхомъ случаѣ интересъ дѣла есть источникъ, изъ котораго выхо¬ 
дитъ тотъ или другой поступокъ. Лф'есіат, иі (Р. 8сіріо сов.), 
(рнш іп ргоѵіпсіат ѵепіввеі, ві е ге рцЫіса ѵМегеіпг езве, 
ехегсііпт іп АГгісат ігареегеі. Ьіѵ. 37, 2, 

Прим. Но показанное сейчасъ значеніе выраженій: ех веп- 

іепііа, ех гоІннМе, ех апіто, ех аліюі вепіенііа мало-по¬ 

малу до того измѣнилось, что они получили смыслъ «по же¬ 
ланію; охотно, отъ всего сердца». 

3) При словахъ, означающихъ такую дѣятельность, которая 
измѣряется періодами времени или принимается въ смыслѣ пе¬ 

ріодовъ времени, либо Ь) при словахъ, означающихъ прямо 
время, именно, въ значеніяхъ: вслѣдъ за—, послѣ, сейчасъ по¬ 

слѣ, ех означаетъ, отъ какихъ дѣйствій, состояній, положеній, 

обстоятельствъ, минутъ, случавшихся, приходившихся на долю 
лица или вещи, лицо или вещь перешли въ положеніе и пр., 

о которомъ вообще идетъ рѣчь, либо въ положеніе и пр. пря¬ 

мо настоящее, Ех тахіто Ьеііо вптншт оііпт іоіі інвиіае 
еопсіНаѵіі. Кер. Тію. 2. Ех біиііпа вій піюів аѵісіі гпегат 
ПЬетЫеш ЬаигіеЬаій. Еіѵ. 39, 26. Роеігісііе еуив біеі Саезаг, 

рпивсщат ве Іювіев ех (еггоге ас ііща гееірегепі, Т%Тоѵіо<!п- 

ішт оррицпагс еопаіив еві. Саев. В. 6. 2, 12. ЕепЫив рго- 

ѵіпеіат Нівраліат ех ргаеіига ІіаЬиегаІ. И, В. С. 1, 22. 

Сбері е§отеі тесит аііаш хеш ех аііа еощіаге. Тег. Еци. 4, 

2, 3. Ех ѣос іетроге іиа Ьепсѵоіепііа тіііі поп сіеіиіі. Сіе. 

1>іѵ. 5, 8. Ех Саіеміів асі ііапс Ьогат іпѵщііаѵі геі рпЫісае. 1(3. 

РІиІ. 14, 7. Отсюда ех уио ~съ тѣхъ поръ какъ. 
541. М, іепив, арий, репев, )ихІа, ргоре, ргоріег. ЛА озна¬ 

чаетъ 1) движеніе непосредственно къ самому какому-нпб. 

предмету либо непосредственно въ сферу, сосѣдство его, Ь) рас¬ 

пространеніе, досяшніе до какого-ниб. предмета либо до его 
сферы, = (непосредственно) къ, до '). Ѵеніге, ассеііеге... а<1 

*) Что зоачнтъ ивцие ео, см. § 018. 
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аііциет. Сиш ео циагГиш сопзиіе айоіезсеиіиіиз тойев ргоіееіиз 
йшп ай Сариат, ципкоцие ашіо розі ай Тагеійит. Сіе. Беи. 
4. АірнДапіа а Оагинта йиѵвіпе ай Ругепаеоя топіез регй- 
пеі. Саез. Б. 6. 1, 1. Но ай употребляется с'і еще и на во¬ 
просъ: гдѣ? = въ сосѣдствѣ, окрестностяхъ шо-ниб.. близъ, 
при, у, передъ, въ виду, и выражается при этомъ близость къ ка- 
кому-виб, предмету, достигнутая посредствомъ какого-ниб. дви¬ 
женія или расширенія въ направленіи тгь нему. Аіііеиз зериі- 
ІИ8 еві )их1а \іапі Арріат аб цптіднп ІаріЙет. Кер. АН. 22. 
Ай игЪет еззе = быть, стоять вблизи, въ окресностяхъ Рима. 
Ргіпсірев с'тШшп, туиі апіе іиегаві ай Саезагет, геѵегіе- 
гшк. Саез. В. С. 1, 31. Сігсііег Ібиз Бехідіез риГО те ай 
Ісопіит іоге. Сіе. І)іѵ. 3, 5. Еа рагз Осеапі езі ай Бізра- 
віаш. Саез. В. О. 1, 1. Сюда относимъ мы выраженіе отвез 
ай ивит (шит) —выраженіе, въ которомъ оптез иногда и 
нѣтъ ■),— всѣ до послѣдняго, слѣд. не исключая ни одного 3). 
Совкиіч'ехіі зепаіпз ай штт. Сіе. ()и. Гг. 3, 2, 2. Каѵез ай 
пиат оптез сопзігаіае ііѣегктшк. Саез. В. С. 3, 27. 

2) Асі указываетъ на мѣсто назначенія, предѣлъ, до кото¬ 
раго какоЙ-ниб. предметъ хочетъ лпбо долженъ достигнуть, и 
въ особенности а) при глаголахъ, означающихъ движеніе, а 
потомъ и Ь) при глаголахъ, означающихъ направленіе, побуж¬ 

деніе двинуться къ какому-впб. предѣлу. Ггоіісізсі, іге, шіііеге, 
агсезяеге.... ай аііциеш. ЙсгіЬеге, ѵосаге, іпѵііаге... ай аіі- 
циет (аіідиііі). 
Приміьч. Если ай невидимому=айѵегеиз, іи, то тогда по¬ 

нятіе о непріязненномъ нападеніи смягчилось и перешло въ 
простое понятіе о движеніи къ чему-ниб. лпбо до чего-нибудь. 

Іѵотиіиз іиззіз сегіо Іешроге ай ге"іат тепіге разіогіЬиз ай 
ічдцеш ітреіит баск (царя выбралъ предѣломъ, концомъ сво¬ 

его нападенія). Ьіѵ. 1, 5. клв л^и'. 
3) Этотъ предлогъ бываетъ въ значеніи придачи, прибивки, 

добавки, какъ особ, при аййеге, айрсеге, азвитеге н нодд. 

*) Си. мѣста изъ Цезаря. 
*/ :іейі|«р. Ьаеі. § бй. 
О Ві-І; до одиоіо неетючвтельио, будетъ оишез ргае(ст шиш. 
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фиалйо ас] шогет ігепт аіідпапіит аййігііяй. дпо ГоІегаЪі- 
1іп5 Гегапшя цтіси/ит йея'йегіі іш". Сіе- Біѵ. 15, 20. 

4) Чтб для физическаго движенія мѣсто назначенное, ко¬ 
нечный пуншъ, то въ области духа есть цѣль, намѣреніе, еи- 
йы, при какой-ниб. дѣятельности: въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
ай— въ 6идахъ, еъ виду чего ниб., для. Ай ѵепаийшн сапен 
аіпиѣ Тег. Апйг. 1, 1, 30. Ношо пшііа Ііаіеѣ швігишепіа ай 
оЬііпелйапі айіріясепйапідие заріетіаш. Сіе. Ье". 1, 22. Бі- 

сепйі сопвиеіпгіо кще іеіі ѵезігае ехегсіШіопі а(1 Іюиогет 
ап іесеііеі. Ій. Миг. 13. Ке і: осѣ и та даійет іетрога ай Іа- 

Ьогеп) тш'Іііппі іпІегпііБеЬапІиг. Саек. Б. 6. 5, 11. Нос шшт 
Саенагі асі ргізіінат іоіѣшіат Йеіиіі. Іг]. В. О. 4, 26. Такъ 
гов. рагаГпз, іпірагаіиз, оррог(ппп«, іпірогіипш, иііііз, арінз, 

ійспеиз ай аіідпій. Какъ уже и въ этихъ обоихъ мѣстахъ изъ 
Цезаря, такъ и часто ай можно переводить: «если посмотрѣть, 

езять во вниманіе, въ отношеніи, съ точки зрѣнія», — но во- 

всякомъ случаѣ то, что берется во вниманіе, въ соображеніе, 
всегда можно представить концомъ либо цѣлью '). Савзіиз ма- 

іига нон іаш ргорепзия агі ігшегіеогйіапі, диат ітріасаіиз 
ай «еѵегііаіет ѵійеЬаІиг ісобств.: такъ что строгость онъ счи¬ 

талъ главною своей задачей). Сіе. Атег. 30. Ай веѵегіШет 
Іеиіз. Сіе. Саі. 1, а. Тіэпйиз ай тогіепі, тоШв, ішЬесіІІцд ай 
ІаЬогені. саесиз ай Ьеііі агіев. Ай ѵоІирЫет, а<1 ѵегіГаіет 
Іодиі. Сіе. І.аеІ 25—пріятность, истину принимать въ своихъ 
разговорахъ за цѣль, искомое, задачу ■). Ѵійі і'огигн еоішііит- 

Чие айогшйит ай вресіет та^пійсо огнаіи, ай яешшт со- 

^іМіопетдие асегЬо. Сіе. Ѵегг. 2, 22. 

5) Ай указываетъ на какой-ниб. предметъ, качества котораго 
составляютъ искомую цѣль )мѣру, норму, типъ, образецъ), ко- 

') Начвваюшін правильно дойметъ это значеніе а<1, если обратить ввива¬ 

ніе на то, что въ ловъ случаѣ при вмеви сущ. иодвертываютея подъ перо 
(но рѣдко бываютъ вадвцо) герундивы въ родѣ аіііріаеешіиів, рег—или соп- 

Нгіесіию, ехегеегкіит, визсіріеііОию, ГасіепОиш, ідѣ въ ннхъ рѣшительно нѣтъ 
еуждя. Изъ атого овъ сейчасъ в пойметъ разницу напр. между Ное іпиіііе 
теі риЫіеае в Ь. іи. а<) гешриЬІісаш вс. кегепйат. 

Іейфферті, Ьаеі. стр. 622. 
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торой что-ниб. должно удовлетворять, соотвѣтствовать: ѵят- 
віътсттнно, сообразно, по и т, ц. Саіо ткан) ай сеПаю га- 
Ііопіз поггаат йігідеЬаІ. Сіе. Миг. 2. Ай сигзшп Ьтае іп 
йиойесіт тешез йекегіЪіЬ янпит. Ілѵ. 1. 19. Ай Шпага еа- 
пеге Сіе. Тияс. 4, 2. Алігши е.)ия ай аііегіпз поп тойо яеп- 
5пш, зей еііаш ѵиІШн ацие ішйт сопѵейіШг. Сіе. Саеі. 
25. Ай еопіш агЬкгіит еі ииіит ютов ее йшпіпі. И. Ог. 8. 
Ій ай вішііііийіпет рапів еѢісіеЪапІ. Саез. В. С. В, 48. Ай 
Ііпііс тойиш Іосиіі вития. И. В. (і. 2, 31. Отсюда ай яре- 
еіеш, ай еШ&іет, ай зітШЛшІіпет. ай тойпт.... по наружности 
и пр. Отсюда ай иногда =въ сравненіи какъ напр. Теста 
ай ѵшіѵегзі соеіі сопіріехаш цпав: рщіеіі '"-пт- оЫІпеІ. Сіе. 
Тшс. 1, 17. 

6) Наряду съ предъидущимъ мы помѣщаемъ гезропйеге ай 
аііциісі = давать отвѣть на что-нибудь, о чемъ кто-ниб. спро¬ 
силъ и что кто-ниб. сказалъ: хотя вопросъ и чьп-ниб. слова и 
нельзя принимать прямо за цѣль отвѣта, однако по праву мож¬ 
но въ томъ и другомъ видѣть что-то такое, чѣмъ оѣяте.ѣностъ 
лица (при геерошіеге) руководится и направ-іяется Так. обр. 
ай здѣсь = соотвѣтственно, сообразно этому, всмьоствіе этою. 

и это идетъ не только къ геврошіеге, но п вездѣ, гдѣ при¬ 
ключеніе, событіе или случай на одной сторонѣ вшиваетъ тѣ 
нлп другія дѣйствія либо состоянія на другой Ай аисіз са- 
5ідш регсиіза ша^із, диаш іггііаіа еві шиііішйо. Ілѵ. У, 22. 
АЙ Ішис ішпгіиш вепаіив йестеѵй. Ілт. АЬ кос пипсіо значн- 
ло-бы: сейчасъ по полученіи этого извѣстія, йе Ьос папііо= 
на основаніи, т. е. во вниманіе и уваженіе къ извѣстію, ех 
кос ишіш=ва основанія, т. е. принимая мѣры, основанныя 
на сущности извѣстія. 

7) При означеніи числа или мѣры ай означаетъ предѣлъ, до 
котораго они должны быть доведены, вычислены =оо, въ, съ, 
т. е. приведенное чнело или мѣру надобно принимать за выс¬ 
шую степень, до какой они только доходягъ, но за нее не за- 

‘) ел. іп с. ассиа. 5 э4? зрвч. і і я ргае. 
Особ. час то у .Іиві.т. 



ходятъ (до, а не за) '). 8аие ггарншіев Аіілшз огпш'по асі 
сіисепіов. Сіе. ((>и. Гг. 2, I. Аедегп Лшіош'в асі рагіет сііті- 
сііаін (іеіехіі. /,іѵ. 42, 3. Ад ѵегЬшп = до слова, буквально. 

Сл. іетія. 

8) При означеніи времени ас! выражаетъ предѣлъ или срокъ, 

до котораго протянулось извѣстное дѣйствіе или состояніе *), 

И) срокъ, къ которому подошли уже близко, когда произошло 
то либо другое, с) срокъ, къ которому то либо другое было 
назначено, отсрочено э). 8орІіосІез асі вшншаш кепесШепі 
(гарнесііаз І'есіі. Сіе. 8еіі, 2. Ад ѵеярепш = къ вечеру, подъ 
вечеръ, асі ніегіеііеш къ полудню, около полудня. Ашісив ас] 
Ішгаш ііеаіішіаш ргаекіо і'иіС Сіг. Тивс. 5, 22. Асі сііет 
сііеіаш яоіѵоге. Прегнантное выраженіе ас? іешрия можетъ зн, 

1) еа-время, временно, мимоходомъ, 2) къ опредѣленному, из¬ 

вѣстному времени, въ срокъ, 1> ) къ настоящему, надлежащему 
времени, во-время, въ-пору, и на основаніи Ь) 3) сообраз¬ 

но съ обстоятельствами, по обстоятельствамъ, кстати. Сл. § 548. 

Теине, ‘) = до, по, означаетъ границу, до которой какая- 

пиб. дѣятельность либо явленіе простирается, вліяетъ, замѣ¬ 

чается, дѣйствуетъ А^евііаиз гері Аш’аш Таиго ѣений 

егіршвнеі, ві еіс. Сои. 2. ПИ гшногев сіе сонгіпіз Тгашрасіаио- 

гиш Сишагшп іени8 саіиегипі. Сіе. Юіѵ. 8, 1. Воѵі сгигиш 
Іепив а шечііо раіеагіа ремсіеиѣ. Ѵігр. Оеогр. 3, 53. Въ пере- 

носвомъ смыслѣ Ісчшв употребляется рѣдко и въ такомъ слу¬ 

чаѣ означаетъ' не перейденныя границы, не далѣе которыхъ —, 

и елѣд. то, чтб произошло только внутри нихъ, въ отличіе 
отъ того, что лежитъ за ними и не появилось. Іи нов Ііаес 
піидіз ,]есіі сопвиі ѵегЬо іепив, еріаім и Г ге іпвітиіагеѣ. Ілѵ. 

') Кслн привидвяое чиеао или міру можно, въ сл)чаѣ нужды, понять и выше 
данной, то прибавляется сігсііет. 

*) Сл. ивчис § 618. 

•) Сл. іи § 648 и тамъ ІГримѣч. 2. 

Сродно съ Сепете, Ііаніеге, тііѵпѵ. 

1) Ставится въ аЫаііѵиа, но при именахъ членовъ тѣла, существующихъ 
вдвойнѣ, обыкновенно въ @еііШѵця, какъ часто п при именахъ городовъ. 
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34, 5. Vеіегез ѵегЪо Іепш агаіе Ші цшйет, ней поп ай Ншіс 
шип рорціагепі аіцие сМет йо ге риЫіга Дшегсѣапі. Сіе. 

"Ьеп. 3, й. Что здѣсь означево словами ѵегііо Іеітк, именно, 
противоположность видимости дѣйствительности, или теоріи прак¬ 

тикѣ, жизни, въ другихъ мѣстахъ выражается и однимъ ѵегііо 
Арий, говоритъ Фестъ, птіпаіп Іосі еі решите сощипс- 

Ііонет вщнііісаі, іи, іршш йісітив, Соепо арші Іі\ Луч¬ 

ше сказать, арий указываетъ на предаетъ, въ кругу, сферѣ, 

области, сосѣдствѣ котораго находится, дѣйствуетъ, произво¬ 

дит'!. или терпитъ что-виб. другой предметъ, слѣд.= і/, при, 

въ смыслѣ: ев кругу, въ сферѣ, въ сосѣдствѣ, въ области —. 

Такъ говорится напр. Арші Ьаесат евве—быть тамъ, гдѣ 
Лека хозяиномъ, въ его домѣ; арші Ьаесат 5Іаге=стоять тамъ, 

гдѣ Л. занялъ мѣсто; арші Тг:і8Ітеппт=на береговъ окрест¬ 

ностяхъ Тразим. озера и пр. Еііаш ішв іп Іесѣо Сгавзиз егаі еі 
арий еши (тамъ, гдѣ К. лежать, у его кровати) Виірісіиз зе- 
йеііаі. Сіе. Ог. 2, 3. Арші Неіѵеііов (въ землѣ, среди Г., у 
Г.) Іонне 1ЮІПІІ58ІПШ8 еі (Ііііькіптз егаі Огдеіогіх. Саек. В. 

О. 1, 2. ’) Но Тацитъ арші употребляетъ иногда прямо для 
указанія мѣста, на вопросъ: гдѣ? передъ' именами городовъ. 

Кед не ваіів гереіТит еві, ярігапіет айііис Аицшіит арші 
игЬет Коіллп ап ехапітет герептіі. Тас. Апп. 1, 5, кото¬ 

рый іііій. 9 говоритъ: Коіае ѵііаш Іініѵіі. Сферой, гдѣ какой- 

ниб. писатель является въ качествѣ именно писателя, будутъ 
его сочиненія; поэтому въ цитатахъ изъ писателя арш1=іп. 

Арий Ппіонеш е$1 іп рііііокоріюя (Іісішп. Сіе. ОН 1, 9. 

Очень часто арші употребляется при глаголахъ и выраженіяхъ, 

означающихъ: стоить, имѣть вѣсъ, и, родѣ: ѵаіеге, ровзе, аисіо- 

гііа.ч еві яіісігріз. наир. Мгища е^ш аисіогііа® арші отпев сі- 

ѵііаіев егаі. Кер. Мііі. 8. 

Репен а) собств. дома, подъ присмотромъ, на рукащ потомъ, 

такъ какъ йошіпиз у себя дома есть шва и неограниченный 

'} Сл. АіІ ѵсгЬиш подъ ЛіІ, 7. 

’) Замѣтамъ еще арші рориіиш, арші .ішГісеа и (впрочемъ рідко) арші зе- 

паііші наир, ііісеге. 

3) Отъ одного корил съ решщ, решЧцв, реиаіев, реиеіше. 
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хозяинъ, то—во власти, въ волѣ, въ рукахъ у коіо-ниб., особ, 

часто употребляется въ оборотахъ изъ шрегішн, роіевіав, аг- 

Ыігіиіп, ішіісііш. фшй? ЫМес ^а ш реп ев ѵов рваЗігіа еж? 

Тег. А(1. 3, 3, 34. Ні сепішп (Пев релев ассиваіогеш ()ииш 
і'шввені, аЬ со ірво асснваіоге рпніисіі зипі. Сіе. МП. 22. 

МиЗіеЬгів Зал в релев ѣисгеііапі Зціі. Ьіѵ. 3, 47. Ре пев еит 
шіипи егаI ішрегіі. №р. Еит. 2. 

■Іихіи 'і въ смыслѣ нарѣчія— непосредственно подлѣ, сей¬ 

часъ тутъ-же, и Ъ) съ слѣдующимъ ас (аЩие), еі либо ци<' ~ 

ае^ле ас.... т. е. точно таіѣ-же, столь-же много, столъ-же 
мало, какъ и... '); въ смыслѣ предлога получаетъ значеніе — 

вплоть, рядомъ съ, подлѣ. Верііта Іеріоуихіа сопвіііегаі. Саев. В. 

6. 2, 26. АЬвеніішл Іона уихіа аідие ініегетіогит іііѵівиі 
і'исгипі. Ыѵ. 1, 54. Коп еві тігашішп Ііоініиев ерепіез, ша- 

Зів шогіЬив, шахіша вре, геі риЫісае уихіа ас віЬі сопвиіиівве. 

йаЗІ. Сяі. 38. АШсиз вериЗіив еві уихіа ѵіат Арріат ші риіл- 

іит Іарісіеш. Кер. Ай. 22. 

Ргоре употребляется не только часто вмѣстѣ съ аіЗ, а!), іи 
въ смыслѣ нарѣчія, но еще—и даже ргорілв и ргохіте — въ 

смыслѣ и ире^лотіх,—Слизь, подлѣ, т. е. близко къ—, въ со¬ 

сѣдствѣ съ—, причемъ разумѣется: только немного отступя 

отъ—. ТЬешівіееИ шонишеніа піапвегипі <Зио, вер и! спиц рго- | 

ре оррійшп еіс. Хер. ТЬеш. 10. Ѵегсііщеіопх савіга ]>го- 

ріив Ношамоз шоѵегаі. Саев. В. С. 7, 20. Иногда гов. мета- | 

форнчески, напр.: Ргоре весеввіонеш рІеЬів гев ГегпЬПезсрк* 1 

аііав шіпав сіѵіііша еегішніпиш ѵепіі. Ьіѵ. 6, 42. 

Ргоріег *), которое начинающій знаетъ обыкн. только въ 
значеніи «изъ-за, по причинѣ, по», о которомъ см. § 551, не 
рѣдко употребляется чисто въ смыслѣ указанія па мѣсто — 

подлѣ, т.е. о-Соп съ—, понятіе, которое, конечно, можетъ быть за¬ 

мѣнено усиленнымъ терминомъ ргоре, но ясно выступаетъ, 

напр. въ словахъ: Ешн ргоріег ТиЬегонерш уиввіі аввніеге. 

') Припавшее смыслъ парічін рагіісіріит отъ ущщеге, сгародат. .іицеге. 

•] Особенно часто у Саллюстія. 

]) Отъ ргоре съ Тег, слѣд. изъ ргорііег. 
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Сіе. Вер 1, 11, или: Ргоріег аііциет гіотіге. Тег. Оно яс¬ 
но и въ словахъ: Ргоріег Ріаіопщ зіаіиат есткейітш. Сіе Вгні. 
6, такъ какъ здѣсь совсѣмъ не надобно видѣть положенія впе¬ 
реди или позади, и для точности вадобно-би было прибавить 
апіе либо рові,—и въ словахъ: Інзиіае ргоріег ВісШалі, циае 
Ѵиісапіае ітіпітитіпг. Сіе. N. 1>. 3. 22. Въ смыслѣ нарѣчія 
ргоріег сказано, напр.: Ѵііез а саиііѴшз (капуста), зі ргоріег 
ваіі кіиі, иі а посспІіЬш геііщіипі. Шй. 2, 47, а въ другихъ 
мѣстахъ, напр. Мапіі. о и 6 чтеніе колеблется между ргоріег 
и ргоре. 

542. Аііѵегяиз, ѵегяив, е гедіопе, егда, сопіга, е сопігагіо, 
сопігагіе. Ѵегяпк,—рѣдко, а у Цицерона и совсѣмъ никогда 
ѵегяшн,— собств. раііісіріит отъ ѵегіо, указываетъ только на 
мѣсто ') и употребляется въ значеніи: въ направленіи къ—, 
дероісасъ направленія, взявши направленіе къ—либо иъ—. на—, 

всегда послѣ своего существительнаго, есть-ли передъ этимъ 
послѣднимъ предлогъ ай либо іи, или—еедп это сущ. будетъ 
имя города — предлога нѣтъ -). ЬаЬіепиш сит ІгіЬиз 1е- 

ріопіішв ай Осеапит ѵегзиз ргоі'ісізсі ^иЬек. Саев. В. О. 6, 

32. Іп Ііаііат ѵегвик паѵщаіигиз егаі. Сіе. Г)іѵ. 6, 12. Те 
ех Авіа Во та іи ѵегвив ргоіесіит езве сопвІаЬаі. Ій. 2, 6. 

Дйѵегвив къ смыслѣ нарѣчія въ классической прозѣ упо¬ 

требляется рѣдко, и въ такомъ случаѣ характеризуетъ какое- 

ниб. движеніе, еще продолжающееся либо уже совершившееся, 

которымъ извѣстный предметъ помѣщается «нисущтітъ» пе¬ 

редней стороны (передъ лицомъ, передъ фасадомъ, лицевой 
стороной) какого-ниб. другаго предмета. Кеніи асіѵегяпя іЬаІ. 

Ьіѵ. 37, 13. Въ смыслѣ предлога, айѵетя употребляется 
прежде всего при именахъ такихъ мѣстностей, передъ перед¬ 

ней стороной (лицомъ, фасадомъ, лицевой стороной) которыхъ 
посторонній предметъ хочетъ, долженъ, двинувшись къ нимъ, 

’) Но „къ концу книги, письма •* гов. не йпеш ѵегзиа, но уиотреб.шетея 
оборотъ съ ехСгепшб. 

') При именахъ странъ вмѣстѣ съ ѵегыіз можно уяотребпш аДлябо іп, по 
можно эта предлоги я опускать. 



«гить, іибо уже и тип. „тѵущютт», для того чтобы р/ш 

Щшуп щюттѣ нихъ гіі либо другія дѣйстяія фішчсгкія либо 
умспшініыя. МШіт ОпанпгЫ іміроііип яііѵіігмнн іттіош ііі со- 

ІіОГІия І'/ісіііііІ. Сион, II ('. I, 4Л. <,ішшиіін ІІаішіІіаі іи і(;м- 

іі/і ГпІІ., нолю шіѵипиін НИШ ПШІГЯ роМІІІ. (чтобы ІІШІШІТІг ІІІІ 

1101% ІШИНИТІ, ІІІІ ерЯЯЩЛШ, Лвб.ШДДТТ, !Ш. ШІМ'іі II Г. Д.). N(1/1. 

И ПШІ. Л, N111»: ртѵщшя ОНІ (Іи ІІІ/І ГО НІІѴеГМШИ ііііііі; ІІІІ|І|І, 

Тог. \ііііі I, б; 80. МѢсТІІОО ІіуіІЧІЧІШ НТО ТО ІІ]ІЩЛОТІІ ЛіііИМ,- 

отті и тогда, когда онт)( шсч, шшр. им лнмкѣ ншштшщ ука- 
.'іыііигть ли, нраждобимй, ииг.туііатилміый марки. міПсіся или іш 
ілшидоніп, кикт, нт. оломахт,: Лііѵогнин і'огнші іІш!. .Уѵ. 12, 

ИЛИ прими: I{«'Пііііі мііѵсгміін Доі.пііж с.мрокмігс. Сіѵ. 20, 
20. ') IIотомт. ототт. продлоп. лОрпхидип, и 2) на уолоніл 
пршштжжш.іл и іи, так. случаѣ фптшігн продмагъ, т> отно¬ 

шеніи кт, которому, і).ш котораго ныглтшляітш «Івнши другом 
нонедс.іііс и нжтропн/о (,|ііпіі,тт пикіо нш рнгопнн шіѵегннх 
Спвшпчп, пшін Ііт ічтніііо тин. (Но. І)іѵ. II, ‘27. КмІ ріі» 
І.йм ;)нні,ІІ,Іа аііѵогніін ііоон. Ііі. N. I). I, II, Пршжшно-ли, идя 
Иращобло шжидішіп или ііипротгігу - для шіѵогннн никакой 
ршншиы (гігп,. Пшсшшцъ, оно :ш. <‘01.0 .'І| постнишшш т- 
А-ѵім, сршшшнт ея — , с.ршттпглмю а, , ш-рпк—а). (,ІнІ<| 

НШІІ, (Іно ргонрнга ІгоІІн Яаімпііішп мііѵогніін Іоі, ііне.опі ро> 
риіі Кошиііі? Уѵ, 7, .12, 

К раціона упатргблікѵгпі прежде пест іп, і'іимолѣ иар'Іі'іія, 

а лотом I, и мт, смыслѣ мѣстнаго предлога, и тогда оАишио- 
шлю о'і, копіиѵіія =*= прямо шмщщштть, щнтть. Асіоого» 
ціоно іітігш'іа ргооііиш гошпіініі.. Кор. МіІІ„ Іі. М піріомг 
орріііі гоііін ниіі і|ШІн гиіЛиіішн пшііМн «кгоріо іпіиіііпк огаі. 
Сном, И. У. 7, .111. ■') 
Кгриг- нт, гммглѣ нарѣчіи обжѵулпмоо н мт. примѣ мил итого 

нѣші, н« употришпомеосл мт, смыслѣ іісмріиііііоішомт. иаміиіврі, 

‘1 ' Оіда Ііидмідигі.; ТІІ1ШГ рог Ыѵштоін ШОІОШОІШН ІШНІ.ШІІ ІІІІІІІ) |ІІІІІ,|ИІ«- 

аііпмн пгіінк іитшитіі. І,Іѵ. О, И). КирніІІ кишим Мііиііііііііщіі Ьшііиш іміѵигшіи 
Аіііііі,''ііііііі, ГІіІІІ|і|,іпіі І'ш'ш.чі. І.Іѵ 11,1,1. 

і 1 > інІ и |іііі,'. 

и Иыріидішін (і гвдішіи ініЫн (ѵгіаггі. ііирііллилыііі от, іімриііішііииі, и скиігигіи 
регіи ійггни, дли ушішиіів ші міігш иигиипдпот. (Ни. ЛежІ. К, ИИ. 



соіи гк, іо, іиЬогнпн,—уіі, «>, о*тн,іооиім к» шірпдт, импнекі. 
таком, іціодмо'Ѵйл т. отношеніи кт. ютірому .тѵтдитѵи нріші» 
ішиііші жістрітто либо то, ит. чомі, такой шиѵіртчііс продии 
ліи’мѵгси. Такт, мш, Іичіоѵоіик, Іичшѵоішііиц ѵоіипіан, Ьіиііан, 
Гиічк... огца оііфіот. 

При сшіічи. иадибті штбрішилт. собѣ плоское,тт, ст. диума 
ішиміт-нро*чшіотложш.іміі сторонами ш. нарѣчій гтііга и он- 

нячаотпі мѣстное иоложшііо топ», что шиюдитеи на одной иат. 
ѵѣхт, сторонт., от, опишииГш кт, тому, чтѣ находится пи сто 
роігЬ Ііргтшініоложітй. Слѣд, ОТО нарѣчіе :іц. ніісрірошіш, 

нап/юіішт, но от. гдщишмі- отгінікомь но ітно/іон». прошит 
.іѵжищг/Іі, щттпатй. Оішіііі с.оиіпі сіітлірні Інініініи ріоцц 
,’пш(. І.іѵ, Г,, :і7. Отсюда нроииошло соіііга со .нтчшіійК’Ю 
«ех іірціоіі стороны, си сносѣ сот/,,ты, «л отштт, Мі Іитііі* 

ЬН, імніг ііііііо 1'нпіиіш, Іо Ішрт соіііга ііпшіа). 'Гиг, Кии. I), 

I, ГН, ІИ, 1,1 піімогу, ніг. соіііга ші іюни, циок оиІІІ тиіііи іиѵ- 

ітліііі. (!іи, 'Сине,. Г>, II, *\ 'Гак, пбр. г.опіпі получат .шичсііііі 
иішріжініл, спщтѵнт шіо/іорппи, о если оно сои. къ отличіи 
отт. пмріиіишіН ііодтнордитолі.ііыхт., то мрнмо имрішіштт. оад/ж- 

тніе. ТоіІІІІІМ нГиІІ, ОІ СІѴІІМ. СІІіТліИІІІА ІЙІТОГ ІІХІІЧТІІІК со- 

ІиІн-іН, иI. гопігн оо ѵіоіеііііог риіонінн ІГІІиімісіа енаеі.. |,іѵ. II, 

ГІ1. Инг. ішіхіош оІТІсіі оні, ііі, рш)|ін' шішши орін ІініІкаН, НА 
ОІ ріІІ.ІННІіІІІІІП ЦрІІІІІАГІ, (|ІІОІІ СОІІІ.ГН ІІІ, А (ІІОГІНіріО, Сіе, ІІП', I, 

15. Ілйи' ііііі, і|цао ііііііі ѵаіопіііі іиі іиіаіо тіитоѵе ѵіѵеііііііш, 

АІІ(|ііііІ ііштоіі, (|цо сІііГеітоііі, окно ѵоіиопші, ііі. икнтіі оогит 
дііа ноні.ііпиііііін, аііа соіііга, аііа іишігііііі, Ііі, |,'і?і. !|, ИД, Т»« 

ШІМТ.-ТП ІіГіріІІЮМТ. СОІІІГА АІІ|ІШ (нс) либо пі, либо ІІІІ|Ш<ІІІМТі 
Р'ІІЗКО і|ШИІІ II «ІЫІЮТСІІ АЯТИТННОЙ СТ. И0||||0 «іфіо И І|[|, 
соивршепни шит, «милли» нс пнш, ют». Соіііга ,ііі|Щі опіі 
(Цсіііііі «И, ірні інАІѵіігаііі. ргооГщні соііііііінііі'іші. Спик. И. С, 4, 

19. — Кх или о гонігигіп часто аначитт. т праттюи-мь 
шомі/, папротшігі тот, но точиѣо: пмнтшгіі ни шщіиш про- 

щштшожщю, принимай нрішниітт тот!» прчтттшт- 

*) (,'іиДН ІГГІИНЧГП'Н " ГОИІІЙ ІІИ'ІЧП 

ІІрИ'ННП.. 

іі|ыПіио|і{ст/і,, і'іііім)ііі и. ітіфпгян- 
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ный: сонііапп — прожит)наложнымъ об/іа.ют,'?*■ е. Ш шв, 
тна о.тидалось, пртшъ ожиданій, е* отпор?,, т упоръ. Лг^і- 
сиа, <)шші Сісѵтт інітіа ГятіІіягіШе ніегинг, япішквішік 
сквеі 1>гиГо, ион ншгіо пііііі іік ішіиіаіі ті АнМшіиіп ѵіоіан- 
(Іші), ,чо(І е сініігягіо Гшшѣлгев ерік ех игЬс ргоінріепіев Іе* 
хіі тЦшНчш', Вор. АН. У, 3. (Ѵегііа гсіаін сопітгіеі—(с)нііщ 
іішквеі МІю: Цияиііа іаікіеш, («н11»а, до Ігісінііо іио ехіЬів? 
Ьа/ѣа, (Дшш іи, щѵіі, де сиЫснІо аііено. Сіе. Ог. 2, 65. 
Въ смыслѣ предлоги, сопіга ян. пряно наптротивъ въ зна¬ 

ченіи мѣста, но при этомъ ве предполагается необходимо пред¬ 
шествовавшее движеніе, ннманеръ того, какъ это есть въ асіѵег- 

ш,—и.ч вопросъ: гдѣ? при имени предмета, передъ которымъ, при 
помѣщеніи его въ одной которой-пиб. сторонѣ илвѣетиой ыѣст- 

ноцтн, на другой стромѣ находится либо хочетъ помѣститься 
кякой-нпб. другой предметъ. Нгііаіпшіе шипи ІаМів езі сопіга 
СаІІіаш. Спев. И. С. б. 13. Соикиі сазіеііиш Іоео еііііо сопіга 
ягееш оіуосіе Іаѵ, 38, 4. Ксли Со]ши, 7, 3 говоритъ: Соп* 

(га ѵепішп кгецаш ракееге, то вмѣсто этот лучше сказать 
асЬчтво ѵеніо, какъ говорится аііѵегко 1'Іипііпе, а не сопіга 
Пцціен. Другое дѣло, когда Саек. И. С. I. 17 говоритъ: Тііупа 
ііио сон(.га ѵіш аідііе ітреіипі Пшпінік сотепч.ч кІ.чМіеІдчнІ, 
гдѣ омъ могъ бы дожать и асіѵегкнз ѵіш еіе, но надобно было 
выразить еоіфотнвло.ше, которое нужно было устроить навстрѣ¬ 

чу, къ упоръ полкамъ, Именно, всего чаще сонма является 
вередъ нвишидгь такого предмета, прошит, вліянія или присут¬ 

ствія котораго повстаетъ гопрашыилтіе, борьб», праншщпьчк 

со стороны какого-ші б. другаго предмета ~ противъ, въ смыс¬ 

лѣ враждебномъ. ( 'аекаг сегііог ГіеЬаі Ііеідов сопіга ]ніриІиіи 
Пошатни соніигаге. Саек. 11. С 2. 1. Сопіга 1'огіппат аг- 

таіпт окне. Сіе. Тике, б, 7. Ііісеге сопіга лінцичп. Сон!Та 
(Іеие іІЦтІаге (противъ бытія боголъі. Сіе. К І>. 2, 1*7. 1)е- 

ігаііеіѵ аііцпііі аЛегі екі. сопіга ппіигиш. КС ОН. 3. б. Екі 
аІк|Ш(1 сопіга ше..., поп рго те... Но никогда ио встрѣтимъ, 

мы сопіга при самихъ словахъ (иііпш, шііиісіііае и ноддд а 
ври глаголахъ съ прямымъ аначеиіеыъ споритъ или бороться, 
если спорящіе съ иСшш сторонъ дѣйствуютъ одпоиромстю, 



выбирается оборотъ сь сит. Далѣе, вмѣсто сопіта ехзресла- 
ііопши, врет, ортіопет... надобно говорить ргаеДет ехзрееіа- 
Попет еіс. СтПта еа, на основаніи предыдущаго, ав. «я* 

иропшвополпжнопт тъіько-что сммннншръ» виреѵѣе а Йати- 
ілЬик Ісраіі ргоЬіЬНі сопипегсіо винѣ. соиШ са Ъстетс л $іеи- 
Іогит (угашйв йіѴри'ѵ. Тлѵ. 4. 51 

Прим. О другихъ выраженіяхъ противоположное га п противо¬ 

рѣчія см. подъ аі, аиіеш. А теперь замѣтимъ, что ат озна 
чаетъ возраженіе, отпоръ, противорѣчіе, аиіеиѵ—продолженіе 
рѣчи, переходъ, сопіта в сопіта еа прямую противоположность; 
выряжеліе противоположности (слова: чонротюч., мывъ, но, о) 

совсѣмъ не переводится, если I \ два или болѣе предложеній 
содержать въ себѣ такія понятія, которыя уже сади по себѣ 
составляютъ противоположность другъ-другу, либо если 'Л днѣ 
или болѣе равносильныхъ частей предложенія относятся къ 
одному, общему имъ понятію. Въ обоихъ случаяхъ употреб¬ 

ляется только нщишелшк. Апис езі аезіаз: аѣЬіпс (Ш інеп- 

вен ѵіііЧ'ЪапІ оишіа цеіи: нюх аистпшниз м*іі. Ліехатігі ѵісіо- 
гіІ8 пііііі та|и$, піійі .иЬпігаЪіІіпз І'иіі. Ное тшііо аііаіо сон- 

яіііиі» аііег Ліріит іііпега оЪзиіего. аііег ргіто фіоцпе (ст¬ 

роп' іи 8ІСІН.ЧШ іго дпззиз ей. (,'по і'аею Рот ре) из ін игііе 
таизіг. Сгаззиз іи Лзіат ргоіесіи» езі, Саезаг геііциш ЬеІІі 
(іаііісі ретиріі сопз(і(пі(. 

Б4.Ч, Лніе, ргт. рго, сотт. рішіег, <цт1. Лиге всегда 
ныршкае.гъ противоположность къ розі я архаистическому роне 
и Г) о мѣстѣ —е-м*ро<)о, нанщччЫ, т. е. т нсргк/'іі етщніь 
(на первомъ мѣстѣ, планѣ, прямо передъ гладами, на ищу) ка- 
кого-ннб. предмета, іи. отличіе оть всего, находящагося позади 
его, ш. іылу, на заднемъ планѣ, і’озі. те его г Леуйьъ лиге 
Мврага, іІехМга і’ігаееиз. зіпізиа ОогіпГішз. Ош. 1>іѵ. і. 
То(ііш япіиші шоѵоіщіиг е( анге е{ ране, 1<і. І'М>. 1,1 2) 

Ап(е о времени—нрел&к и употребляется ,ч> одиночно» Ь) съ 
ряиііо. ;іІі(|н.і/іГо вге., о) съ слѣдующимъ «ріаш. <0 съ опредѣ- 

леішшп числя,—значенія, на которыя есть множество примѣ¬ 

ровъ КЪ кр.'ШМ.ЧТНЕ'ІІ, 



Въ смыслѣ предлога, апіе употребляется I) часто для озна 
ченія мѣста передъ именемъ предмета, обращеннаго къ чему-ниб 
передомъ, фасадомъ, яйцомъ, въ отличіе отъ всего находящаго¬ 

ся позади того предмета. ') Ваіатез теиіі, цегепз зтізіга ша- 

пц сориіат, ^иа ѵінеінлг апіе зе Тііуит а§еЪаі. Кер. Ьаі. 3. 

Ео ргогишріі Ьотіпит еирігіііаз, ,иі іпс м і'ого, апіе ігіЪитІ 
іиит, М. Гагші, апіе рѳбез ѵейігой, щйісез, саесіез іиіигае 
віпі. Сіе. Атег. 5. НаппіЬаІ апіе рогіаз! именно, внѣшняя 
сторона воротъ принимается за переднюю для него сторону,, 

какъ и въ словахъ о долговой двери, напр. Рсйіцшші апіе ойіішіі 
те ѵісііі зіаге, арргорегаі Тег. .Апбг. 3, 1,16. 2) Въ значеніи 
времени оно ставится съ именемъ предмета, предупрежденнаго 
чѣмъ-виб. но времени; примѣръ есть въ грамматикѣ. 3) Въ 

метафор, смыслѣ гов. о порядкѣ и Ь) степени, чинѣ. Апіе 
отпей, больше, выше всѣхъ другихъ; апіе отпіа, выше, боль¬ 

ше всего другаго, совершенно особеннымъ образомъ, все¬ 

го больше, въ высшей степени. Гасишйа Огаесоз, §1огіа 
Ьеііі СгаІІОй апіе Когаано® ііііййе. 8аІІ. Саі. 53. Впрочемъ у 

Цицерона и Цезаря апіе такимъ образомъ не употреблялось, 

а замѣнялось словами: ргае, ргаеіег, которыя «и см., — либо 

оборотомъ изъ ргаееіаге и гюдд., и еще выраженіемъ іп ргі- 

шій и гюдд. 

Слѣд. при апіе всегда предполагаются три предмета: одинъ 

предметъ А, съ именемъ котораго стоитъ апіе; впереди этого 

предмета стоитъ другой какой-ниб. предметъ В, и позади на¬ 

ходится либо предполагается третій предметъ С. *) Но при ргае 
надобно воображать только два предмета: предметъ А, нахо¬ 

дящійся «впереди, впередъ», и другой предметъ В, находящійся 
позади того А. Іргае: яедиаг. Тег. Апсіг. 1, і, 144. Впрочемъ 
ргае въ смыслѣ нарѣчія обветшало, а въ смыслѣ предлога со¬ 

всѣмъ не употреблялось о времени, но только 1) о мѣстѣ съ 
именемъ такого предмета, которымъ какой-ниб. другой пред¬ 

метъ удерживается впереди, двигается, толкается, посылается и 

Си. начало замѣчанія о ргае. 
Сл. Герцога, Саев. В. (і. 5, 16. 



пр. впередъ, а самъ тотъ, вервий предать подходить, идетъ в 
нр. позади, сзади. Нетдіев ргае ве аттпевішп а'деЪаі. ') ІАѵ. 
1,7. Зсіріо «гЪет ечг т^гевввв агцепіігріс ргае ве ік аегаттві 
ДпИі ^наШмтІестт тіііа роп(1о еіс. 1(1. 28, 38. Оборотъ ргае 
во іеп'е употребляется и метафорически = нарочно показывать, 
указывать, выставлять наружу, на глаза, напоказъ. Затѣмъ ргае 
метафорически зн. 2) в?> сравненіи съ—, г е. въ мысляхъ по¬ 

мѣстить данный предметъ передъ другимъ и какъ-бы разсмо¬ 

трѣть. оцѣнить при свѣтѣ этого другаго предмета,—при гла¬ 

голахъ. при которыхъ можно употреблять выраженіе цѣны, либо 
которые сами допускаютъ высшую либо низшую степень своего 
іначенія. ТкІеЪапІ Ешпепе гессріо ошнез ргае іііо рагѵі Ги- 

Дш'оз Кер. Ешп. 10. Коташ ргае зна Сарна іггіеІеѣтЛ аѣріе 
сопТетпенД, Сіе. А§гаг. 2, 35. Саіо ін ірва зепесДнДе ргае 

ееДегіз Йоггій. Тс?. ЬаеІ. 1. При именахъ существительныхъ, 

именно такпхъ. которыя означаютъ сильное движеніе внѣшняго 
либо внутренняго чувства, ргае зн. 31 отъ, съ, выражаетъ соль¬ 

ное вліяніе,—впрочемъ въ прозѣ классической только въ отри¬ 

цательныхъ предложеніяхъ. Ргае паінііо, пЬі віго, ілезсіо. Тег. 

НеаііД. 2, 3^ 67. Ргае Іасгішв геіциа зсгіЪеге пои розвитп. 
Сіе. АДѢ.* 9;112: 8о!ега ргае .іаспіопт шпМДтІте поп ѵісіе- 

ЬіДів. И. Тазе. I. 42. 

Рго въ смыслѣ нарѣчія обветшало А. Бъ смыслѣ предлога, 

прежде всего о мѣстѣ, оно представляет! воображенію два 
предмета, изъ которыхъ одинъ находится либо на переднемъ 

плавѣ самаго другаго предмета п (стоя на' переднемъ его кон¬ 

цѣ, краю,) для зрителя чыступаетъ, выдается впередъ,—либо 
два предмета, которые, однако, для наблюдателя такъ непо¬ 

средственно сливаются, что представляютъ для него одну еди¬ 

ницу, одну группу, въ которой одинъ предметъ составляетъ 
I 

‘1 Оа и Кер. І)а(. 3 магъ бы еказать ргае ле а§еЬаІ. Но когда Соіиш, 1, 

5, 4 говоритъ: СаѵегкПіш егіі, ю ѵіііа а іег«о роііиз, о шші ргае ее Йшнеп 
ЬаЬеац то скорѣе шло-бы здѣсь а йоте, спереди,”на передней сторонѣ,—шбо 
и апіе, такъ какъ впереди рже есть а (ег^о* 

*) О ргоиѣ си. сейчасъ дальше. 
40 
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передній фонъ, а другой вадній^-Въ первомъ случаѣ рго — 

напереди, спереди, передъ, дт^второмъ на (на передней, 

лицевой сторонѣ, спереди), в ставятся въ первомъ случаѣ пе¬ 

редъ именемъ такого предмета, впереди, въ виду котораго вы¬ 

ступаетъ, дѣйствуетъ какой-аиб. второй предметъ, а въ послѣд¬ 

немъ случаѣ передъ именемъ такого предмета, который состав¬ 

ляетъ задній планъ, фонъ, сцену дѣйствій. О гарнизонѣ башни: 

1’тіпю ШІВ8ІІІІШ8 кшшпоѵеЬаі Ііовіет: йеішіе )'ат ион рго піое- 

тііЬне іпѵгіо аіцис ііигі (со сгѣнх Сагунта и съ помянутой 
башни) Тек шісаге, бей ай егишренйит еііит іп біаііонеб 
ореѵщие Ітііиш апшшк егяі. Ьіѵ. 21, 7. Напс геш рго киц- 

цекѣи (стоя впереди на трибунѣ, съ нея) ргонипсіаііаі. Саек- 

В. О. 6, 3. Такъ рго ІгіЬішаіі = съ трибуны... ѵ) Мціісгек 

рго Іесііб аеПШсіогиш (съ кровель) баха еі аііа, диае Іосиь 
ргаеЬеЬаІ, сегіаііт тііІеЬапі. 8аІІ. Лиц. 67, съ примѣчаніемъ 

Крица. Рго гобігіб йісеге = говорить на ораторской трибунѣ 
(каѳедрѣ), или съ ор. каоедры, и при этомъ говіга есть зад¬ 

ній планъ. Въ выраженіи рго сопсюне йісеге, хотя говорящій 

обратился лицомъ къ сопсіо, однако для наблюдателя онъ на 

переднему, планѣ послѣдняго. Тагциіпшк іп геціа яейе рго си¬ 

па вейенк раігек іп сипаіа сііагі )иб8ІЬ Ьіѵ. 1, 47, гдѣ рго 

сипа=у самой сигіа, слѣд. еще въ ея Іешріиш или на ея 

агеа. Ргаеккііа рго Іешріів оншіЬиб сегпіііб (на агеа храмовъ, 

храмовыхъ площадяхъ). Сіе. МП. 1, 8иЬ осиіік отніиш ас рго 

сакігік (въ виду лагеря) йішісаЬаІиг. Саеб. В. 6. 5, 16. Сакіга 

Еігивсогипі рго пшеніЬиз Еійепагит (у самыхъ стѣнъ Фи- 

денъ) ровііа. Ьіѵ, 4, 17. На вопросъ: гдѣ? рго употребляется 

правильно. Но другое дѣло въ словахъ: Саебаг ех ео йіе <1іек 

соѣйіішок циілфщ рго сааігік виаа соріан ргойихіі еі асіеш 

іивігисііші ІіаЬші. Саеб. В. С. 1, 48, гдѣ впрочемъ, кажется, 

повліяло слѣдующее асіеш—ЬаЬиіі.—Въ военномъ дѣлѣ іда- 

*) Кому это опредѣленіе не нравится, топ.' вмѣсто этого можетъ сказать: 

„или олшсі. такъ помѣщенъ передъ другимъ, что для наблюдателя видъ его съ 
переднимъ фасомъ другаго предмета со г надаетъ, или они ілшіаются“. 

Легко теперь понять, какимъ образомъ рго можетъ значить тоже, что ох, бе. 
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•ставленіе одного предмета передъ лицевой стороной другаго 
означаетъ прикрытіе послѣ шяго первымъ. Отсюда-то рго 2) какъ 
въ языки военномъ, такъ и вообще получаетъ значеніе-, бдя 
прикрытія, для защиты, <гь защиту, въ подпору—, въ пользу—, 

для—, зге—. Сотепі1 бітісаге рго ІеціЬпв, рго ІіЬегіаіе, рго 
раігіа. Сіе. Тивс. 4, 19. Ног поп шшіо нон рго ше, веб 
сотііга те ев! роііив. Іб. Ог. 3, 20. Изъ значенія рго въ обо¬ 

ротахъ: рго ігіЬипаІі, рго вие^евш и под., вышло значеніе 

рго въ выраженіяхъ: рго соііе^іо, рго еопяіііо и поди, гдѣ 
3) рго зн. именемъ, отъ имени Тгіітні зесебип! ртріе 
соііе.ціо ргопші!іаіі!. Кіѵ. 4, 26. 8ирр1ісаііо іи ігібиит рго 

соііеі'іо (Іесетѵігит ішрегаіа іиіі. Ы. 38, 36. 8а1І, -Тш;. 29 

еъ примѣчаніемъ Крит- Сюда примыкаетъ 4) значеніе замѣ¬ 

щенія и замѣны, а съ этимъ въ связи значеніе равновѣсія, 
смѣны, воздаянія, возмездія. Въ этомъ случаѣ рго зн. въ долж¬ 

ности—, все равно, что—, чисто какъ-бы —, за—, въ отпла¬ 

ту за—, за. Рго сшівиіе, рго ргаеіоге... еяв'-, ші!іеге=въ 
должности—, за консула... и поэтому съ правами, властью (ро- 

іевіав, ітрегішп) консульскою, консула. Саіо ев! тіЬі ипиз 
рго тиіііз тіШшв. Сіе. Аі!. 2. о. Рго ѵаііо еаггов оЬіесегап!. 

Саев. В. (г. 1, 26. Ѵоівсі рго ѵісіів аѣіегипі, Сіѵ. 7, 1. Рго 

шогіио енве—идти, считаться за мертваго. ИоппиНі аЬ іпвеіів 
рго 1ЮХІІ8 еопскіипіиг. Вер. 1)іон. И). Ниіс Ше рго тегііів 
ровіеа цтаіідт геіиііі. Іб. ТЬеш. 8. Те рго івіів ііісіів еі іас- 

!ів иіеізсаг. Тег. Кип. о, 4, 19. Рго віѣііо бш:ге=считать 
за ничто. 5) Изъ понятія равноцѣнности, одинаковой пѣны, 

самымъ ближайшимъ образомъ развивается понятіе соотвѣт¬ 

ственной мѣры, соразмѣрности, и рго зн соотвѣтствен¬ 

но —, соразмѣрно—, по—, по мѣрѣ—. Рго Іюгпіпів бі”ШІаіе 
ргочие ргівііиа ашіеіііа ашріо йшегееит ехшііі. Кер. Еиш. 4. 

(^ианіиш фііжріе ііагеі, рго іасиііаііііив ітрегаЬаІ. Іб. Крат. 3, 

Рго іпиШішІіпе Іюіпіиит е! рго §іогіа ЪеШ с! іогіііибіш 

') То-есть, чтд “ высказывается рго (гіЬшшІі, рго ащдеаш, то ссоетаеано 
Стаетъ результатом и послідпим яктомг совѣщанія иь еоііедіиш, еоині- 

Іпші, находящагося гдѣ-нпо. туті.-жс. 
40* 
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ащпібіоь §е ііле$ йаЬеге агЬіігаЬап іиг. Спея. В. С. 1, 2. Рго 
зе ^иІ8^ие=каждый по мѣрѣ своихъ силъ, средствъ, случа¬ 
евъ, возможности, разумѣнія, до I своимъ) силамъ, средствамъ, 
при случаѣ, по усмотрѣнііо; рго гпеа.., ѵнііі рагіе = ш силамъ;, 
рго рогііопе см. расе. Рго ео иі. или и рго иі, рго ео рінкі. 
рго ео ас (аідие), рго ео, диатіѣигп= по мѣрѣ того какъ—г ■ 
судя яо тому, какъ—, судя по тому, что—, смотря но—. Рго 
(ео) иі гея ройіиіаі. Рго ео ас беЬео. Рго со. грикі потен 
ерщ егаі %Іоѵіа. Сіе. Поэтому выраженія: Тиргоіиа іп 
те ііепеѵоіепііа и Ти, диае іиа еві іп те Ьепеѵоіеыііа, разли¬ 
чаются между собою тѣмъ, что первое указываетъ на вы¬ 

сокую слепень расположенности, а послѣднее на спеціальный 
ея видъ, какъ она ужъ проявилась. ; 

Согаш, въ смыслѣ нарѣчія употребляемое весьма часто, зн. 

<?2 непосредственномъ, личном» присутствіилично, устно., 

Саеш, риае ех пшш'зв іійетерие сіщпоѵегаі, согатп регврі- 
сіі. Сае& ЛВ. в. х», 11. Въ смыслѣ предлога оно — въ (непо¬ 

средственномъ) присутствіи—, лично передъ—, въ бытность- 

тлит—. Согаш ’гащенііййішо соиѵеши Ьасегіаетопіогит 
іушшніеш соагдиіі. Кер. Ераш. 7. 

Прим. Впрочемъ въ смыслѣ согат рориіо, с. ішІісіЬш въ 
классической прозѣ чаще говорилось аріи) рориішп, ариіі ,]и- 

сіісее, когда какъ-бы не выставлялось особенно на видъ лич¬ 

ное появленіе или разговоръ личный. Но въ смыслѣ аріи] ро- 

риінш или согаш рориіо !о(рп говорили еще сопсіонепі )іа- 

Ьеге, т. е. ѵегЬа і'асеге ;и! рориіши, какъ скоро не дѣлалось 
какого-ниб. предложенія и баллотировки его; но а^еге сшп 
рориіо зн, годаге аінрпіі рнриіиш, С]иос1 яиЙ'га"іі8 зиів аиі 
.ІиЬеаІ аиі ѵеіеі. Сеіі. N. А. 13, 14. 

Ргаеіег въ смыслѣ чисто-нарѣчія обветшало и удержалось 
только въ ргаіегциаш, о которомъ см. прим. І5ъ смыслѣ пред¬ 

лога оно 1) означаетъ мѣсто = мимо (чего нпб.). Розігііііе е)из 
йіеі сорт яиав ргаеіег савіга Саекагій ігапйсіихіі. Саея. В. 

6. 1, 46. Во что проходитъ мимо чего-ниб., то для наблюда¬ 

теля, остающагося назади либо смотрящаго на то сзади, вы¬ 

ходитъ вонъ изъ чего-ниб., перегоняетъ, переходитъ что-ниб. 
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(за что-ниб.). Так. обр. ргаеіег метафорически 2)—череп, 

дальше, выше, больше, сверхъ, т. е. за мѣру, означенную име¬ 
немъ предмета, стоящимъ при частицѣ. АгізШез оѣ еам саиз- 
«ада ехриізпв евб раігіа, суллоТ ргаеіег ттіит уивіиз евзеб. 
Сіе. Тине. о, 36. Миііа ргаеіег зрет нсіо тиііш бона ете- 
иІ88е. Ріаиб. Вшѣ 2, 3, 69 Но что проходитъ мимо какого- 
ниб. предмета, то оставляетъ его такъ сказать, ошуюю в не 
обращаетъ на него вниманія, идетъ не въ ту сторону, какъ 
онъ. Так обр. ргаебег зе. 3) не такс, какъ шьдовало-бы пред¬ 

мету, щютгтъ ’). Керепбіпшп регіеиіпю ргаеіег оріпіоиет 
ассі<1егаб. Саез. В. О. 3, 8. Если какое-нвб. счисленіе пере¬ 

ходитъ числовыя границы даннаго предмета, то ргаеіег зн. 
4) кротъ, какъ въ утвердительныхъ, такъ и въ отрицатель¬ 

ныхъ предложеніяхъ 2). Вгііаішіаіи поп Іешеге ргаеіег іпегса- 
богев айіб цшкцгшп нецие ііз циішріат ргаеіег огат шагі- 
бііпагп поіит е&б (если захотимъ перебрать, кто—ѣздитъ, что— 

извѣстно). Саее. В. 6. 4, 20. Агіиѵізбив ргаеіег зе йепов иб 
ас! соПоришш асісіисегепб, розіиіаѵіі. ІЬісІ. 1, 42. Дальнѣй¬ 

шее развитіе предъидущаго понятія 2) будетъ то, что ргаеіег 
означаетъ отличіе одного передъ другими — больше, чѣмъ; выше, 

въ сравненіи съ—. Ногат іііе міЬіІ ецгеціе ргаеіег ееіега зШ- 

(Іеііаі, еі башен отпіа Ітес теіііоегііег. Тег. Аікіг. 1, 1, 31. 

Такъ между прочимъ часто ргаеіег ееіегоз = больше, чѣмъ 
прочіе, предпочтительно передъ всѣми прочими', рш себегіз = 

въ сравненіи со всѣми прочими. 

Пргшѣч. Замѣтимъ особенные оттѣнки слова кромѣ. 1) Кро¬ 

мѣ въ предложеніи утвердительномъ=только не, въ отрица¬ 

тельномъ = а только, передъ именемъ предмета, который дол¬ 

женъ быть исключенъ, т. е. не считаемъ, и въ так. сл. кромѣ 

надобно переводить а) посредствомъ ргаеіег с. ассиз., Ь) по- 

I) Так. обр. ргаеіег зрет можетъ значить а) больше, лучше, чѣмъ надѣялись, 
во еще и Ь) меньше, хуже, чѣмъ надѣялись. 

*) Этотъ смыслъ д будетъ въ выраженіяхъ: Ошнез ргаеіег Іе аЛі’цегипІ и 
N61110 ргаеіег іе аіІГиіІ,—именно: въ нервенъ случаѣ смыйъ—тальке пил не—, 

но нъ послѣднемъ только ты. Сличи еще зѵрег § 652 и нршіѣч. послѣ зирга. 

I 



средствомъ ргаеіег въ смыслѣ нарѣчія, и тогда, дополненіе за¬ 
виситъ отъ аятолл и но лддежу управляется инъ.—с-тучай, ко¬ 
торый встрѣчается тоіда, когда при ргаеіег съ винительнымъ 
ладе гемъ рѣчь сгаіа-бы неясна. ’/ 2) кромѣ только, развѣ 
только (а больше никто, ничто, никого, ничего и т. д.) = 
ргьеіегцииш; 3) (еще) и кромѣ, т. е. если исключить, если 
оставить «сторонѣ, не говоря, не касаясь, надобно переводить 
посредствомъ ехееріо,—(я либо—ііе. Отпев ргаеіег Іе аЛіпі- 
В№ Зіето ргаеіег Іе аЛГпіі. Объ этихъ обоихъ примѣрахъ 
сличи выше примѣчаніе. Ія Іосіи ГгцрсИззігпіа нііііі ѵеьіііия 
ргаеіег реііез ЬаЬепІ, Слея В. 6. 4, 1. Сеіегае тиІІіІиЛіві 
Ліею еоюзііііііі, апіе дішв Іісегеі вше Ггаисіе аЬ аппів Лія- 
сеЛеге, ргаеіег сарііаііига гегиш сопЛепшаіів. 8аІІ. Саі. 36. 

Но въ мѣстахъ ъъ родѣ; Веііеіопию ющоеяішріе совіегпріог, 
ргаеіег сеае бугіае. 8иеі. Кег. 56, писатель только ве захо¬ 
тѣлъ повторить саыіш ге^епіепі при родит, падежѣ — слово 
геііропеш, что бываетъ и при' другихъ предлогахъ, точно такъ 
аіе какъ опускаются указательныя мѣстоименія въ такихъ обо¬ 
ротахъ: ргаеіег циі, цит , цио<1, слупи еіс., а въ этомъ случаѣ 
можно бы было ска- атъ в ртаеіегдшшъ Кпііаи Ііііеган аЛЬис 
ассерегаш, ргаеіег циьь юіЬі іп ТгеЪлІапо зииі геЛЛііае. Сіе. 
Аіі. 5, Ъ. КиІІиш а ѵоЬіз ргаепііаш ѵігіиіш ровіиіо. ргаеіег- 
ЧОіпі Ьлуші Ліеі аепірііегшші шетлопати. Сіе. Саі. ‘А, 11. Еа 
итіііішіо соаіезееге іп рориіі ішіия сотри» пиііа ге ргжіег- 
доапі ІеріЬий роіегаі. Ьіѵ. 1, Ь. Оіппішн тліЬі ѵіЛеог ехсеріів 
ѵоЫч ЛвоЬия еіо^иеиішшіов ашііьье Ті. еі. С. 8ешргопіо». 
Ск. Ог. 1, 9. А&іісіііа ІіаиЛ ьсіо ап ехсеріа каріепііа «ушс> 
«рштн шеііш Ьотіпі ьіі а Лііь ішюогіаііЬи» Лаіиіп, 1(1. Еаеі. 6. 
Объ арші, какъ оно говорится въ выраженіяхъ; арші рорц- 

Іадв. врой ушіісея, см. % 541. 
544, (Лгсит, сігси, сігсііег, ші, /еге, {е;пт. О іеге и Геппе 

ем, | 578, объ аЛ § 541, ай, 7, Сігсит гов. только о мѣстѣ 
я, по | 527, означаетъ движеніе, образующее около шкой-ииб. 

*) Ьим в]уеиожош булвп ыржщпыьаоь, ю иг гас. едраі ни. ргаемг 
шФжгш сііьѣп и ршАещшш. 



точки либо линіи окружность либо овалъ, аугу, Аів. крюкъ. 
Если сігсшп — впрочемъ въ прогѣ рѣзко—стоить къ смыслѣ 
нарѣчія, то требующуюся точку либо линію надобно поірнзумѣ- 
вать по связи рѣчи; по если оно стоить къ смыслѣ предлога, 
то точка или линія будетъ предметъ, передъ именемъ котораго 
стоитъ ел г сит. Ех еа ішті, сщае сітсиш ечьепі орега, Іиегі 
ве ровне сопМеЬапі. Саеч. В. 0. 2, 10. Тепга сігсшп ахетп 
не сопѵегііі еі 1огг|пеІ. Сіе. Аса<1. 2, ?Л. Ео.ч, цпі 'сігсшп 
ІшНсщтгі віаЪамі, ашііге ткМіаі. И. 8п11. 10. Отсюда сігсшп 
потомъ служить зля означенія и свиты липа. СаііНва опиши 
Лаггіііогшп аЦие і'асіпогит ипциаш кііраіогшп саіегѵаа сіг- 

сиш яе ВаѴіеЬаІ. Ьа!1. Саі, 14. До сихъ порь еігещіі значило 
(шло, вокругъ, кругом* либо %гой, а потомъ оно ;щ. еще 2) 

въ грщнтітп, окружности, образуемой предметомъ, имя кото¬ 

раго будетъ упомянуто при сігсшп, по всѣмъ лнбо МНОГИМЪ 

мѣстамъ, о которыхъ идетъ рѣчь. Еецаііо іп Авіаіп еі сігсшп 
іпкиіак (кругомъ по островамъ) пііква езі. Ілѵ. 40, 11. ѣепо 
і^пкіатп Еепіпіі сігсшп Ытгпав еопспгзатіі. Сіе. Саі. 4, В. 
Не такъ опредѣленно значеніе сігса, именно—<ия окрестно¬ 

сти или т. окружности, т оНлисти.» еавого-виб. предмета, ли¬ 

бо понимаемаго изъ связи рѣчи, либо передъ именемъ котора¬ 

го стоитъ частица; въ первомъ случаѣ она—парѣчіе, въ послѣд¬ 

немъ предлогъ. Очевидно, что означенное значеніе эластично, 

и поэтому сігса хтя насъ можетъ значить иногда сігсшп, а 
иногда просто — въ тѣхъ краяхъ, ег пим сторонѣ, мѣстности, 

(п сосѣдствѣ, тСлизости, тюлѣ, н между прочимъ, если въ 
описываемой сценѣ параллельно съ сігса есть либо подразуме¬ 

вается аиіе либо роиі, —облит, недалеко, п<мі.т, гл ту и 
Оуууіую сторіжу. Енра ніііет ех ішііііт, уиі сігса (въ окрест- 
я остяхъ РаЫііі яипі, ші риегііет ѵауіЫші еиташ Яесііі, Ы\. 

1, 4. Около супруги .Мандоиія, т. е. именно т правую и но 
.лѣвую сторону: Аеіаіе еі Гоппа Логепіс* сігса егаыі ІшИЙ- 

Не і'Піае (когда та стояла передъ Сципіономъ). Ілѵ. 26, 4У. 

(Сопвегѵагі Китаист аЬ Аміщопо) вон разы ниЫ М, цш сігса 
егалі (— у ион Ше сігсшп ее ІіаЬеШ./. Хер. Енге. 10. На сторо¬ 

нѣ Ноли, обращенной къ Анвнбалу: Магееііѵз гаегііа ршіа го- 



Ьоги Іс^іоншн, іІияЬин сігса ') (находящихся нбливи вправо 
и влѣво) рогіік Ісѵсш «пиніигат ѳіатіі. Ьіѵ. 28, 16. СоІЬиін 
сі фтіірші сігса Соііпііяш іщгі еті ЗцЬіщв шіеиііииі ееі. Ьіѵ. 
1, Л-і Косій Іщт сопіи/епші сігса аат.саэят, іи риа (АІсі* 
Іткіея) фііеесеЬаі. К ер. Л/с. 10. Тгесвпіо.ч тонок сігса ье 
ЬаЫкіІ. Ьіѵ. 29,І. Въ значенія «въ околицѣ, окрестностям 
(предмета, передъ именемъ котораго стоитъ птотч, предлогъ), 
прушмъ по всѣмъ имѣющими въ виду пунктамъ», хота уио- 

ігреблтедоіѣо сіігиш, од шш> бы шит я сігса,—именно часто 
у Линія. Си.ФиІек сігса отпев роднив шікаі, не уиік игбе ндор- 
<ктіиг. Ьіѵ. ‘ЛЬ, 26. Штіиіив Ісраіоя сігса ѵісіпнк сіѵіі.аіоя 
іпікіг. ].і\ і !). IІо прямымъ терминомъ сігса служитъ дли 
щтСтштельнто означат числа и времени. А Нотація іцигі 
(Іігерімічіт игіішт (іпиіі ыші: ей (йоге орріііа сігса верміа- 
аіпі;і. Ьіѵ, 45, 84. І’оьѣегр іііс сігса еансіеш Ітгаін ш е.шкіеш 
Іосит гех сорінв есіихіі. Ьіѵ. 42, 57. Въ. атомъ смыслѣ уио- 

треблиетсн и сігсііег, н не только иъ смыслѣ иредлогп, ио пч, 

смыслѣ я нарѣчій. Ьіеіиій сігсііег фшніесіш аіі і'іпоя Ноіщагиш 
рітѵеніі. Саек Іі. 0. 2, 2. Носик иЬ Ію.чіе сігсііиг р.чякия 
ьехсепіок нЬегиЬ ІЫіІ. I, 49. Свети сігсііег шогнііши <:.\,ег,- 

гііііш ін сакіга щіихіЬ ІЬііІ. 50. 

Примем.. Только уже въ серебряномъ вѣкѣ латинскаго май¬ 

ка сігса стали употреблять передъ именами предметенъ, состав¬ 

ляющихъ средоточіе дѣятельности умственной, = относительно, 

катимым, по вопросу, шик, съ, о. (ігса Ііошьч агіек риііііса 
«осопііа. Тис. Сігса согрогщ сигаш ршічушв. Виеі. Сігса Іюс 
({івриіиіііін вкі, (^иіііЬ Въ полотомъ вѣкѣ вмѣсто такого сігаі 
употребляется либо роніЬ ніуесііѵия, либо ііе, либо обороты 
ивъ уетш, иіі н т. и. 
Ы5. Пщ сііт, сіко. СІ8 И сііга )~по .ту, по сю сторону, 

рааличшоген между собою чѣмъ, что сіе не встрѣчается нч. смы¬ 

слѣ нарѣчія, а въ смыслѣ предлога въ классическое время овна- 

*) («к]іпіііі'Гіна Й і мнилЧі цііпе сігса вгпігі. 
< Ліи и пин іи. гів итііпсітоі гнМі жв, тип. іпігіі и ішѵіч іп. іи, нкігіі 

і./. в», ііііпі и иііги къ ши|М|нкіиусл и)н. 
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часть только Місти. («ептті, циі сіа Шіешіш тс,о\\тІ Саеа.В. 
О. 2, 3. Вегціиа сія Атеист гит ѵеы;е V е\еиІйш сонйѴгіі,. ѴЛѵ. 
4, 17. Сііга такч, же=»ю т етяороніі, ѵда въ осоОегітм*ла = т 
области, мѣстахъ, шшШщигсп по си» гтс/юнц кпкоілншб. 

предмета (упоминаемаго. находящами-я налицо, либо иодролу- 
мѣшюмтч» іш сшші рѣчи), большею частно на вопросъ: нЬь? 
л иногда п на «опросъ: куда? т. о. на ту спіпрпнц. Но въ 
имие.тіі порѣчій нт. классическое. время пта частица уиотреб- 

лллагь но часто. Сііга ІІаЬіов Г, а 11 опт» Іедіопек гегііШ. І.Ь 
‘22, 14. І8 іоспй еяі сіігн Сопешіет Ма еепіиш, Сіе. Нѵѵ. 

И», 2. ІІЬ отпек сііга Нише» еіісегеі, ріасиіе ргицтНеІіііЦіг. 
Саек. В. 1т. 1», Н. Вели у тот, чті» остается по сю сторону 
макой-нпб. шшѣетпоіі границы, было въ виду —достигнуть этой 
границы, и снос вліяніе довести до нон. но оно ея не дости¬ 

гаетъ, та сііга 2) іп. смыслѣ нарѣчія (терпііі, нідавредн, ші- 
передг,, не доѣшш, не дохшія, л въ смыслѣ предлога = щняю- 

де, передъ. АіІ сайта ргяеішіч регдіі; раисін сііга шШІшь 
Іримкиіпн) Ііцпаіогик еі гит ргаекііііо исеигтп). Ілѵ. ІО, 26. 

Ірвя нніша рокніі іи оіііні ѵегЬо (на всякомъ словѣ удареніе) 

ао.ніпш ѵікчмп ног ина ріію пег а ройгнша кѵІІаЬа сііга (не 
нррзкде, пѳ дальше) Іегііаш. Сіг. Ог. 18. Отсюда наконецъ 
вышло, что Ь) с.іігп въ лапши серебрянаго вѣка аначить Й№, 

т. е. такъ,чпѵ> предмета, передъ именѳм'Ь котораго стоить сііга. 

мо достишется. нс полученъ, вообще ж пршшшстся къ чему- 
ииб. 1 ’Ііім панк кіпе ііосігіпа, і)іі.чш сііга іічшн ііигігііш ѵаіоі. 

(ѵ)иііі1. 

Оііго *), собственно — ня ѳту сторону, встрѣчается только 
іп. иыраапчііяхт,: ііІСго еі гііго, ііііго сі1гоі|ііе. а послѣ I(ице- 

роіія ■') н ііііго гііго, и іп, такихъ случаяхъ ото будетъ: чма 
■ту ч ни .ину сторону (ел той к сг отой стороны), туда 
и сюда, іиаимшт ■'). Ііііогііп иііго гііплціе Іещііі ііііог сок шіі- 

■) I І),|,Ьчи, міісод ид вчіцнгсъ; і'Д'ІіД точно гакия-жг, кикъ ііііго, иііч, Ыіцііо, 

і|ІІО сіг. 
*І См. .'Шѣ/н/нужа къ Сіи. ЬвиІ. ЯЯ, Л НА, 

*} Сличи ііііііііо, ѵісіоаіш, іи ѵіетчи § 1І№. 
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(еішіиг. Саек. В. Ш'*1, 42. 1>аіа иІЬго сііищие Ме. Ыѵ. 
40, 23. тш* 

546. Ехіга, ехігіпвест, /ош, ехсеріа, віпе. Ехіт, внѣ. снаружи, 

въ отличіе отъ Шга, ііііцв, въ смыслѣ нарѣчія указываетъ» что 
что-шб, находится на мѣстѣ,не замкнутомъ и не захваченномъ ка- 

ктъ-виО. предметомъ либо упоминаемымъ, либо соображаемымъ 
по ходу рѣчи, —либо направляется, двигается, стремится туда, въ 
такое мѣсто = вот. ') Ехіга (вс. ишшііонек) еі іиінв Іюбіеш Ііа* 

Ьеге. Саек. В. С. 3, 69. 8еііБіІшв еі алію о еа, (рте ехіга ьтші •], 

регсірітив. Сіе. N. I). 2, 59. №іШі рагв ехсебіі ехіга. 16. Шіѵ. 

5. Формула ехіга дшші, первоначально юридическая, приво¬ 

дитъ исключеніе, = за исключеніемъ только того случая, когда—. 
Нія. ехсерііо сиі ргоішгі іаікіеш роіеві, фші перапі внзеер- 

іигиш еяве иііаш геі риЫісае рагіеш, ехіга циаш ні епш іеш- 

рив еі песевзііаз соёдегіі? Сіе. Вер. 1, 6. Въ обыкновенной 

рѣчи и когда не требуется точность юридическая, вмѣсто той 

формулы употребляется піві. Въ смыслѣ предлога, ехіга на во¬ 

просъ: гдѣ? зн. внѣ, на наружной сторонѣ, снаружи,—на 

вопросъ: куда? зн. въ пространство, въ область, въ сферу> 

лежащую внѣ, на наружной сторонѣ. на наружности, сна¬ 

ружи предмета, передъ именемъ котораго стоитъ эта частица. 

К08ІІ8 ехіга рогіаш Соііінаш аегіет Пологіе. Сіе. Ьер. 2, 23. 

Ні вшіі ехіга Ргоѵіюсіат ігаіт Вііойаншп ргіті. Саея. В. 

6, 1, 10. Сегіов шіЫ ііиея Іегтіповцие соішіііиаш, ехіга циов 
е^тіі поп роввіш. Сіе., (фіііхі. 10. Лпѣ, какъ въ двухъ по¬ 

слѣднихъ мѣстахъ, получаетъ значеніе Оалѣе, за, если область 
предмета принимается за границу, предѣлъ. Метафорически 
ехіга 2) зн. либо а) незтисимо отъ—, безъ связи съ—, либо I) 

') Ехігіпатів зн. гнаружи~&) снаружи тупцѣ, Ъ; онѣ, на наружной 
стороть. Рпітопвв еі сог ехігтбесик крігііпт шЫпеппІ- Сіе N IV 2, 54. 
Соіипша ехіі'твесиа іпипѵаіа. 1(1. ІМѵ. 1, 24. 

Если и» сішіш рѣчи что-шхО. яиликтея нт. нротитшолоаошеть аиііпив или 
сотрик (іп апішо, ха сшриге), то аырхинеиіе «іиас ехіга киіхі сложитъ аамѣ- 
вой прилагательнаго ітѣшнін. Оптіа іііа, диве кит ехіга (т. с., какъ гои. 
вереди, этим,, петуие іи апіши іакипі иецие іп согрохе), циаххщиаш ехроіешіа, 
іашеп еигито Ьопо ион сопііпепіиг. Сіе. Гіи. 5, 2Й. 
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съ нарушеніемъ и слѣд.=■ воирекк, противно. Ехіга снірат, 
ехіга ,]осигіі (безъ шутокъ, не шутя, серьезно). Ехіга іе\і сои- 
десідіи. Ехіга опііпет. Ехіга шоіішн. Рѣдко ехіга а) = ргае- 
ісѵ, а точнѣе = исплтап—, не говоря о-~. Ехіга шшн ані- 
сиіаш немо айегаі. Тег. Ріюгю. 1, 2, 48, гдѣ могдо-бы быть 
и ргаеіег; но не могло-бы оно быть въ словахъ: Ое ехеѵсіім 
Саевагів ііа сепвео йесетнеінішп: Вепаіиі ріасеге ѵасаііонем 
шіііііае ірзік ІіЫчівцие еогшп енве ехіга іиишііши ОаІІісшп 
Ііаіісцшкдие. Сіе. Ріііі. 5, 19, гдѣ выходятъ смыслъ: ехіга 
ЧШт 8і—. 

Щшмѣч. О Іогій см. § 8, объ ехсеріо,—а,—і$ см. § 543, 
примѣчаніе. 

8іпе изъ ве—по, безъ, означаетъ отсутствіе, слабость, испор¬ 
ченность, негодность, несодѣйствіе предмета, передъ именемъ 
котораго стоитъ частица; эти качества оказываются въ виду 
какой-ннб. цѣли, видной по связи рѣчи. Мнііа Іііс яіпе Лісі- 
Ьіасіе о-еззіі, іііе ішііат гет зіне Ьос. Кер. ТІігак. 1. Сіо- 

(Ііий, Іюню віпе ге, зіпе Ше (безъ денегъ, безъ кредита), 
8Іпе зре, еіне зесіе, еіпе Іогіипіз еіс. Сіе. Сое]. 32. Въ зіне 
содержится отрицаніе чего-ниб.; поэтому кіпе цііа ііиініаіі- 
опе, &іне иііо регіеиіо еіс. = безъ какого-ниб. — безъ всякаго 
сомнѣнія и нр. 

Ііримѣч. 8іие регіеиіо = такъ что не было тутъ опасно¬ 
сти; ехіга репсиіит = такъ что кто-ниб, остался всторонѣ, 

вдали отъ опасности, свободенъ отъ нея, не подвергся ей; еііга 
регіеиішп =такъ что кто-ниб. не шелъ навстрѣчу опасности, 

не приближался кч. ней, не далъ ей застичь себя. 
Г»47. Іп/га, іпіег, мЬ, &иЫег. Іпіга, внизу, антитеза къ 

вир га, въ. смыслѣ нарѣчія и въ смыслѣ предлога, гов.1) о мѣ¬ 
стѣ, въ смыслѣ предлот=ммда«, подъ, 2) о времени ■— позднѣе, 

послѣ, 3) объ измѣреніи количественномъ = меньше, 4) о ка¬ 

чествѣ = ниже но достоинству, значенію, важности, вѣсу и 
съ добавочнымъ смысломъ; ниже, чѣмъ елшкмам. АіспЬи- 

,-ин нриіі Ѵоіишпіиш ЬлИгареІиіп еі чиіііепі вирга ше АШ- 

в інігц Ѵагіиз Сіе. »іѵ. 9, 26. Іпіга Іииаш піЬІІ ей, шві 
л'іиіе еі Ыисиш. Сіе. §™ы- 8сір. 4. Пошел» ион шіга 
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Ьусштшт йпі, 1(1. Вті. 10. Ѵгі вип( ішщшѣшіше рииііо ітт 
еіерііипіѵв. Сие». В■ О. 6, 28. Тасе іи, диет е.ц'о імГга іпй- 
шок отпев риіо. Тег. Еип. 3, 2, 30- Кесевее еяі еит, циі 
іиѵісіи® зіі, гея Іішчиѵіш сіеерісеге аЦие іні'пі не розііа» аг- 
Ьіігагі. Сіе. Типе 3. 7. Поэтому ілі'га предполагаетъ три пред¬ 
мета: одинъ, занимающій середину между двумя другими, и изъ 
этихъ послѣднихъ одинъ надобно представлять себѣ выше сред¬ 
няго, надъ нимъ, а другой ниже, подл, нимъ (’іпі'га). Но внЬ — 
поі)ъ, указываетъ только на два предмета, и одинъ изъ нихъ 
надобно представлять себѣ внизу, подъ другимъ. Кромѣ того, 
би Ь никогда не употребляется въ смыслѣ нарѣчія, и бываетъ 
и съ винительнымъ, в съ творительнымъ падежами.—съ пер¬ 
вымъ на вопросъ: куда? съ послѣднимъ на вопросъ: гдѣ? а 
вѣрнѣе говоря, съ первымъ надеженъ тогда, когда движеніе 
надобно представлять себѣ еще не совершившимся, недокон¬ 
ченнымъ; съ послѣднимъ тогда, когда его надобно представ¬ 
лять себѣ совершившимся, доконченнымъ, выполненнымъ. Ехег- 
сііШз (Сабйпі аЬ Неіѵеіщ риібіів еі зиіі .щцшп ніІ88іі8 езі. 
Сае8. В. С. 1, 7. 8і свеем, дш зиЬ іегга ІіаЬібаѵіввепѣ, еіс. 

-Сіе. К. В. 2, 37. Съ этимъ въ связи значеніе внизу подлѣ, 

га низу, кг основанію, у основанія (поОъ, къ, у). Мііііеб Сае- 

вагів виЬ пюпбеш, ш ди о оррібиін егаі ройііигп, внссебипѣ, 

Сш. В. С. 1,45. Агіоѵівіиз зиЬ квопіе сонвебіі. И. В. С. 1,48. 
Схода относятся такіе обороты, какъ 8иЬ осиіок сабеге, ѵевіге, 

виЬ оси1ібе88е==т сопкресіиш ѵеніге, іи сопвресіи ееве, но въ 
(на) моихъ... глазахъ = ііщресіаиье, нресіапіе, ргаеаепіе те... 
8иЬ ітрегіо аіісщиб, 8аЬ аіідио бисе, ітрегабоге и т. ц; гов. 

тогда, когда лицо, передъ именемъ котораго стоитъ зиЬ, яв¬ 

ляется на самомъ дѣлѣ командиромъ, правителемъ, которому 
подчинено лицо, означенное грамматическимъ подлежащимъ; но 
ьиі) опускается либо говорится только ішрегапіе, герішбе и 
т. п., если надобно указать только на время. 8иЬ бас... соп- 

біііоне, 1е$е, иі, не, ві =? подъ тѣмъ... на томъ... съ тѣмъ... 
условіемъ, что—, чтобы—, если—, вмѣсто чего Цицеронъ и Це¬ 

зарь постоянно говорятъ только Ііас... сопбіііопе, Іе&е, иі, не, 
ві. Въ прилоаіенш къ условіямъ времени, виЬ зн. иногда не- 



посредственно сейчасъ переФ—, той», къ), незадолго да—, 
иногда непосредственно. сейчасъ послѣ, вслѣдъ за—. 8пЪ ѵез- 
регшп (сейчасъ передъ наступленіемъ вечера, передъ самымъ 
вечерожч., къ вечеру, подъ вечеръ) Саезат ротіаз сіанЛі )из- 
кіі Саез. В. 6. 2, 33. №УЙ1 попив ѵоіеѣаі, циаткпб Летай■ 
кио ресеаяйдіит віЪі аііфдат ітропі ЬеШ цегепйі. ІЛ. 8, 41). 
КеіМіѣае ашіі Шегае іиае Сотійо, фпт із Іійегаа ѵесііаз- 
зеі Ьсрніі. БпЪ еаа зШіпі гесіШае винѣ Іиае, Сіе. Тііѵ. 7,16. 

8иЪ1ег, которое въ такой-же свази съ аіЪ, какъ ргоріетсъ 
ргае п ргоре, означаетъ движеніе, дѣятельность либо распро¬ 

страненіе, расширеніе, усиленіе подъ какимъ-ииб предметамъ, 

который тутъ является покровомъ, защитой, средствомъ для при¬ 

крытія и охраненія витъ, внизу, поФ, но часто почти не 
отлично отъ іні’га. Въ смыслѣ нарѣчія эта частица бываетъ 
еще рѣже, чѣмъ въ смыслѣ предлога. Ъеіпсіе таМег теЛіат 
іеѵе геропета зоі оѣііпеі. Сіе. 8шіш. 8с. 4, гдѣ ѵеніонет за¬ 

виситъ не отъ зиЬіеѵ, а отъ оЫіиеі. Аірѣеиз атшз осспІТаз 
ѵіаз едіі зиЪіег таге. Ѵігр. Аеп. 3, 695. Ріаіо іѵат іп рее- 

іоге, смрі'(1.іѣаі,ет зиЬіег ргаесогсііа Іосаѵіѣ Сіе. Тизс. 1, 16. 

М аии зиМег Іощгш аЛ гаепішп ехзеіѣа. Ілѵ, 8, 9. О отек іегге 
Шлеѣ вдЪѣег сіепва Іекішііпе (подъ кровлей изъ щитовъ) сазда. 

Ѵіщ. Аеп. 9, 514. Ѵііінк ошпіа, грые саЛеге іп Ііотіпет 
ровзипі, виЬіег зе ІіаЬеІ. Тизс. о, 1. 

Іпіег == между, т. е. въ пространствѣ, находящемся между 
двумя предметами, получаетъ значеніе 2) времени, и а) озна¬ 

чаетъ промежутокъ между двумя эпохами пли обстоятельства, 

приходящіяся на него, а потомъ І>) —- во время, впродолжети, 

для указанія только на одинъ какой-ниб. періодъ или на то, 
что въ немъ произошло; 3) == среди, между, для означенія пре¬ 

быванія среди какош-ниб. отдѣла, толпы, группы, и меж¬ 

ду, среди, изъ, для означенія отличія по качествамъ. Ар'ег 
Таітіиішогиш іпіег шѣет еі Тіііегіт іші. Ілѵ. 2, 5. Ехри#- 

назвеѣ ікіе, иѣ Оіев ХЕѴ іпіег Ьіпоз іисіое (іліег Ішіоз Коша- 

1Ю8 еі Ішіоз Ѵісіотеі ІоІІегепіиг. Сіе. Ѵеіт. 2, 52. Вт 
ровіеи і піег іоі ап поз, іоі Ьеііа зроііа оріша раіѣа віші. ІЙ. 

1, 10. іпіег соепаш, іпбег соенагкішп, зсгіЬепйиш еіс. іліег 
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Іюшіпега еі ЪеІІиат Ьос іпіегезі еіс Сіе. (Ж 1, 4. Іпіег 
пш/іііисішеш Ііаіісі ^епегів ігев Сатрані е^иііея егапі. Ьіѵ, 
22, 13. ІИисІ диаего, ш Ьошо, диі пипдцаш іліег Ьотіпез 
іиегіі, рег диок Ьотіпез Ьос іапіигп іасіпив сопііееге роіп- 
егіі. Сіе. Аишг. 28. Такъ часто іпіег йіюб—изъ своихъ земля¬ 
ковъ, изъ своего класса (въ своемъ классѣ) и проч. Іпіег рай- 
сое гіійеіѣий. сіосіиз и кодя. = іп раисіз еіс. = краснорѣчивый 
нпр., какъ немногіе. *) Сопзіаі іпіег отпев = извѣстно всѣмъ. 
Объ іпіег 8е, ірзоз = взаимно, см. § 198. 

548. Іпіга. іпіго. іпігопит, іп, іпіиз. Въ смыслѣ нарѣчія, 
іпіга въ классическомъ языкѣ мало употреблялось и замѣнялось 
словами ініийлибоніпігогзит. Именно. іпіхі8=внутри, рѣдко = 
внутрь, !) въ кзассвческомъ не = изнутри, гов. всего больше о 
домѣ, городѣ, лагерѣ, либо и о другихъ предметахъ; для яс¬ 

ности при ініііз ставится и имя предмета въ приличномъ падежѣ. 
Кзіпе ітаіег іпіив? Тег. Ас). 4, 2. 3. Іпіив (внутри, въ стѣнахъ 
нашего города! інвіеііае йнні, іпіиь еві репсиіит. іпіив Ьойіій. 
Ос. Саі. 2, а. Ехіга еі ініик (внутри, среди окоповъ, въ са¬ 
мыхъ укрѣпленіяхъ, окопахъ) Зюзіез ЬаЪеЬапі. Саек. В. С. Б, 

69. Іпіив іп соіроге. Сіе. Гіи. 3. 5. Внутрь будетъ іпіго. 
I .іапі ншіе іпіго. Тег. АнсЗг. 2, 5, 1В. С^иаезо, іт)иіі, РЬіІо- 

бішіе, сиг асЗ ной Шіаш іиаш поп іпіго (сюда къ намъ) ѵоеагі 
ІиЪев? Сіе. Ѵегг. 2, 1, 26. (^)ио (въ портъ) іпіго еві ііит. 

Саек. В. С. 3, 26. Въ самую внутренность, т. е. глубоко 

внутрь но-лат. іпігогвиш или іпігогшн, ") а часто = (если взять, 

взглянутъ; внутри. СесЗипі рі'ітпо еі Ьовіеш іпігогвиш іи гпе- 
<1іа сазіга ассіріипі. Ьіѵ. 10, ББ. Соііій аЬ аирегіоге рагіе 
вііѵезігів, иі поп іасііе іиігогвиз регйріеі роввеі. Саек. В. О. 

2, 16. СІаюаЪапі ІгіЬипі (тііііипі) иііпі іпігогвив ѵігіиш евве: 

фіасшідие ішреіипі іесіввепі, Ьовіев реггиріигой. Ьіѵ. 25, 21. 

Въ смыслѣ предлога, іпіга—ев предѣлахъ, 1) о мѣстѣ: а) 

внутри. т, е. на вопросъ: гдѣ? передъ именемъ предмета, вну- 

*| Сд. іп § 54Ь, 

*) Нынче стоитъ іпіго ниіф. Сева. В. С. 3, 26. 

*) Сокращено изъ іпіго—ѵегзіш. іпІгоѵегБіів. 
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три котораго что-ниб. находятся, происходитъ, либо изъ гра¬ 
ницъ котораго не выходить. ') Ы внутрь, т. е. іна вопросъ: 
куда) въ пространство, описываемое границами предмета, предъ 
именемъ котораго частица стоитъ. Іпіга рагіеіез гпеоз гіе теа 
регпісіе сонйіііа теипіиг. Сіе. АП. 3. 20. Вор ІГтдопеэдие 
іпіга Ареітіпит зе Іепиегииі. Ілѵ. 5, 35. Веіеае Теиіопоз 
іпіга І'іпез ниоз іівдгЫі ргоМЬиегипІ. Саек. Б. 0. 2, 4. Въ 
указаніи на время, іпіга выражаетъ 2) періодъ, во сколько 
времени, срокъ, не долѣе котораго дѣло длится либо должно 
длиться, = не позже—, къ, въ. Когаані оррійа Ае^иогит іпіга (ііев 
^и№^иа^пп^а отпез серегипі. Ілѵ. 9, 45. Іпіга (іесітит сііет, 

диат Рііегаз ѵеиегаі, Сгапопет серіі. И. 36, Ю.Въ рѣчи о чис¬ 
лѣ = .меньше чѣмъ-, въ рѣчи о безразсудныхъ направленіяхъ ли¬ 

бо дѣйствіяхъ, особенно въ латини серебрянаго вѣка, метафо¬ 
рически означаетъ опить границы, т. е. поставленный, указан¬ 
ный предѣлъ, черту, мѣру, 'степень, которой они не должны 
переходить либо не переходятъ. 8есиш1а сіаззіз іпіга сепіиш 
иэдие асі ^иіп^ие еі ееріиаьгшѣа гаіііиш сепзшп іпзіііиіа езі. 
Ілѵ. 1, 43. ЕриІаЬатиг іпіга Іецет (въ границахъ, указан¬ 

ныхъ закономъ, въ законныхъ границахъ). Сіе. Ш. 11, 26. 

Шпат РЫІоІаз іпіга ѵегЬа (не пошелъ-бы дальше словъ, толь¬ 
ко на словахъ, словами! рессазвеі. Сигѣ 7. 3. 

Іи -) въ предметѣ, передъ именемъ котораго поставлено, 
указываетъ на мѣсто, гдѣ какой-ниб, другой ирсдаетъ съ свои- 

ими дѣйствіями и пр. тхоОитя либо куда этотъ-же предметъ 
непосредственно, прямо направляется, двигается, стремится. 

Въ первомъ случаѣ все равно, внугри-ли предмета, передъ 
именемъ котораго стоитъ частица, находится другой предаетъ, 

либо только непосредственно на немъ или на его поверхности, 

’> Ботъ, почему не разъ=»о см сторону, на этой сторонѣ, на той 

сторонѣ, м, и въ такомъ случаѣ дѣло щеп только о пространствѣ, грани¬ 

цахъ опредѣленной мѣстности самой но себі; но въ сііга и ішіа вредшв- 

ляется въ умѣ точка зрѣніи наблюдатели и границы для этой амеим тачке 
зрѣнія. 

г) Въ смыслѣ нарѣчія іп не употреблялось. 
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а во второмъ случаѣ все равно, доетигаетея-ли, затроггвает- 
ся-ли предметъ, къ которому направлено стремленіе, или не 
достигается. Въ этомъ послѣднемъ .случаѣ- іи ставится съ асси- 
мііѵиз (на вопросъ: куда?] = аз, «а, противъ, къ. Іпйшго ігг 
ііопшш...., ѵеніго, іи, Йаііаш..., іге іп Реішв,., геіііге іп ра- 
іпііпі.... Ітропеіе іп иаѵет. Соіуісеіе (еіи іи аіщиеш. Соп- 
ѵеНсіѵ. осиіоч іп аі. ТгаЬере іи піщпат раіТеш, явпіепИшп. 
ІпсИеге іп тіа, .іа.іарніеш, дп і'оѵеат. Оисеге т Ііояіет. 
Брес-Іаге ш зеріепігіорев* Сюда примыкаетъ іп для озна¬ 
ченія предмета, противъ котораго или на который направ¬ 
лена та либо другая душевная дѣятельность либо (случайное 
или постоянное) чувство, настроеніе. АсЫисеге іп репіісіеш. 
ІнсшпЬеі-е іп ІіМегак. Інѵеѣі іп аінріеш. Тіісеге, всгіЬеге, ѵа- 
іеге, сопвиіеге и кШиеге іраѵйег, Іепііеі'..., наеѵіге іи аіщиет., 
!п(Іи1деик, сіешенз. Ьепеѵоіиз, ршв.... зеѵегив, шіезііів, ішрЦ 
из ... іікіиіреиыа, сіешенііа, Ііенеѵоіенііа, ріеіаз, йеѵеііідв,.* 
ішріеіан, ашог, осішш, (Іііс, іііе) ашшия.... іп гШсрлеш !). 
Съ основнымъ значеніемъ этого предлога въ связи тотъ слу 
чай, что иі выражаетъ обшмъ или размѣры и раздѣлъ. I )і<1и- 
сеге асіеш іп сопша. ГМѣшІеге іп Іоіщіішііпеін (въ длину, 
вдоль). Раіеге іп Іон^іШсІіпеш, напр. йесеш раввин, іп ѣйііи-і 
(Ішеш. напр. гріііщие раввив. Сівриіаге іп иігаішріе рагіегп. 
Ьіѵійеге, ііівігіЬиеге, «ІевсгіЬеге іп...рагіев, іп віприіав сіѵііа- 
Сев... Г’оебив і'егіге, расет <1аге іп Ііав... 1е@ев, вепаіив сошиі-, 

іит іп Ьаес... ѵегЬа (“асеге ■) и т. п. Іп ипіѵегаш = во вся- , 
комъ случаѣ, вообще, іи Іапіиш = въ такой мѣрѣ, въ такихъ 
размѣрахъ, въ такой степени, до того. Въ рѣчи о времени іп р 
указываетъ 1) на періодъ, отдѣлъ, количество времени, на ко-м| 
торое простирается какое-виб. состояніе, какая-ниб. дѣятель- | 
ность и т. н.; начавшись съ какого-ниб. опредѣленнаго срока, | 
либо выраженнаго тутъ-же, либо иодразумѣваемаго изъ связи 

*) Впрочемъ ие послѣ мелкаго прилагательнаго пли существительнаго, озна¬ 

чающаго чувство, настроеніе, можно ставить іп. 

*) Въ условіяхъ договора или выраженіяхъ, въ которыхъ формулированъ 
иакон-ниП. веп. сопв., содержатся отдѣльные пункты, имѣющіеся въ виду при 
договорѣ и т. в. 



рѣчи, эта дѣятельность и пр. оолжна продолжится либо про¬ 

должается. на основаніи постановленій, опредѣленій, желанія 
лицъ заинтересованныхъ. І’гогщгаге пнрегішп іп ашшт, іп 
диітщиеппіит (Саеяагі). Расет, іпДнсіаа іп Ігі«тІа... аішоя 
і'асеге, ітреігаге. АЬ огіо ео!е іи тиііипі сііеі іп асіе чіаге. 
Ехігаііеге Ьеііигп іп іеіііит аппит, зегтопет іп тиііані пос- 
Іет. Іп отпе Іетприе, іп ргаезепз Іешриз, іи регреіпшп, іп 
аеіегпит... Ьогтіге іп (Ііет (не только до разсвѣта, до свѣта, 
но и днемъ, часть дня). Іп Діет ѵіѵеге (жить, имѣя въ виду 
только одинъ день, безъ расчета). Точно такъ-же іп часто 
2) въ прямой связи съ глаголами: сопзіііиеге, сіісеге (полагать, 
утверждать, постановлять, назначать), яапсіге, расізсі, іпѵііаге, 
(Мегге, герсеге и под. означаетъ срокъ дѣла, который имѣется 
въ виду при утвержденіи, постановленіи, назначеніи, порученіи 
либо отсрочкѣ чего-нибудь. Іпѵііаге іп розіегиш (Ііет. СаеДет 
соп&гге іп апіе (Ііет V СаІ. ХоѵетЬгез. Кея зегіаз іп т- 
віітш (ІііТегге. 8апсіге іп розіегит (на будущее время, впредь, 
на завтра, до завтра). 

ІІргімѣч. I. Іп тоДиіп, іп зресіет, іп тогет и под. отли¬ 
чаются отъ ші тоііиш, аіі зресіет еіс. тѣмъ, что послѣднія 
выраженія означаютъ задачу, мѣрку, норму, но которой дѣя¬ 
тель поступаетъ, наблюдатель судитъ, но первыя указываютъ 
на претьлы, мѣру либо степень, которой дѣятель дотшаетъ 
въ своихъ дѣйствіяхъ. Поэтому напр, АД Ііцпс шоДиш Іосиіі 
нишиз = Вотъ мѣрка, образчикъ, по которымъ можно соста¬ 
вить себѣ понятіе о содержаніи, родѣ, смыслѣ нашего разго¬ 
вора. Но Іп Іншс шоДиш Іосиіі зииі — Вотъ какъ далеко, до 
какихъ мыслей, ироектовъ, плановъ, Еихвпленій, рѣчей ит. и. 
дошли они въ своемъ разговорѣ. 

ІІргімѣч. 2. Точно такъ же нельзя сказать напр.: Іп Діо 
іапі (Нет шіеяве, зоіѵеге, ѵепіге, какъ и аД Діет (Дісіаш) 

сопзіііиеге, іпѵііаге, ДіЙ'егге: ') въ іп имѣется въ виду только 
назначеніе срока дѣлу, но въ аД—выполненіе дѣла, сообразное 

•) Разумѣете*, лрпвнзыш бшо-бы: аіі (ііісіат) (Ііет іпѵііаге еіс., емв-бы 
ыадобио Сто сказать; пригласить въ юетачсеиш день. 
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со смыслом« постановленія, рѣшенія. Вотъ, почему напр. ь 
предложеніе: На 15 марта назначить продажу имѣнія можно 
перенеси. какъ: 1п М. Магі. ѵешШіопет Ъотюгшп еогібіііиеге. 
такъ и: Сошіііѵеге. иі ай Ій. МаП. Ьопа ѵелеапі. 
Съ аЫаііѵия, па вопросъ: гдѣ?, іп означаетъ, по вышесказанно¬ 

му, не только предметъ, въ которомъ что-ннб. находится, во и вся¬ 
кій предметъ, на которомъ, у котораго, при которомъ непосред¬ 

ственно тто-ннб находится, слѣд, = въ, на. Іп іого, йопю, игЬе, 
ІЫія... ев8е, ѵегяагі, ЬаЬііаге... ЫаЬеге еоголат іп сарііе, іп 
соііо, апиіиго іп йщііо. Ропіеш і'асеге іп Яшлте. Іп агтіб 
(собств. въ вооруженіи) севе, віаге. Іп іосо, на настоящемъ 
мѣстѣ. Метафорически іп прежде всего гои. объ обстоятель¬ 

ствахъ и условіяхъ, въ которыхъ лицо или вещь находится, = 

въ, при, по смыслу часто=сцшш = въ то время какъ, между 
тѣмъ какъ, тогда какъ, с. іпбіс. и соир Іп Ііас зоііішііпе са- 

гео опшііга соНосцпо. Сіе. АН. 12, 15. Негі іп ѵіпо г|ват 
ітпюсіевіив іиівіі! Тег. Неаиі. 3, 3, 6. Іп еаріепбо сопвШо 
ргисіеиііа, іп сіаікіо ПгІеБ трт'ііиг. Сіе. І)іѵ. 11, 29. Агіеіі- 
(Іев іп іапіа раирегіаіе (Іесеввіі. иі ѵіх геіііщиегеі, ^иі еііег- 

геіиг. Кер. Агіві. 3. При глаголахъ «поступать или вести 
себя на дѣлѣ, въ поступкахъ пли на словахъ либо въ какомъ- 

ниб. расположеніи духа» іи указываетъ на предметъ какъ-бы 
на мѣсто или область, сферу, въ которой поступки, слова, чув¬ 

ства дѣйствуютъ, развиваются, совершаются, вліяютъ, либо кт. 

которой логически надобио ихъ относить, примѣнять = въ, съ, 

при, въ дѣлѣ - , по вопросу о—, насчетъ, надъ, о, касательно 

и т. п. Саезаг геарошііі ве і<], упой іп Кегѵіік і'есіввеі, і'ас- 

Пігигп. Саев. В. (,», 2, 32. Іп Шіо ваеѵШаш ехегс-иіі. Мер. 

ІАоп. 6. Ьіввітііеіп шс іп иігоцие ргаеЬиі. Сіе. 8и11. 6. ІЛ 
зі ргагашайсшп 8е ргоі'евзиз аиівріаш ЪагЬаге ]ос|иаіиг, Ьо«- 

Іигріог яіі, (]ио(1 іи ео ірво рессеі, си]и8 ргоі'ііеіиг всіепііат, 

віе рЬіІоворЗшв іп ѵііае гаііоне рессапв Ііос іигріог еві, рпоіі 
іп об'іеіо, стуив шищкім' евве ѵиіі, ІаЬііиг. Сіе. Тизс. 2, 4. 

ІШ уиШ іи Р. Йсіріопе еЙесегіпі, вітіе Іаегішіз поп і}иео сіі- 
сете. М. Саеі. 12. Сагеге іп шогіе поп сіісііиг (о смерти ые 
говорится). 1(3. Тивс. 1, 36. Такъ еще Іаисіаге ѵііирегаге, §1о- 
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гіагі, Іаеіагі, аЛтігагі, сазіщиге, иіі либо нйШіеге кеѵегііа- 
Іет... еггаге и пои. ігі а'щгіо либо іп ге,—смотря по тому, 
какъ допускается это смысломъ либо употребленіемъ 1). При 
нѣкоторыхъ изъ этихъ глаголовъ, кромѣ другихъ оборотовъ, 
можетъ стоять и іп с. ассиз., если надобно указать ие на 
мѣсто, гдѣ проявляется поведеніе, но куда, къ чему, на что 
оно направлено. Рессаѵе іи ге и іи теш: первое=грѣшить, 

погрѣшать въ томъ либо другомъ пунктѣ, чѣмъ погрѣшить; 

послѣднее = провиниться, виноватымъ быть передъ—, про¬ 

тивъ—; (Іісеге іп ге —говорить касательно—, о—, іи аіі- 
циеш показывать, говорить противъ кого-нибудь. АбЫЬеге 
веѵегіШет іи аіщио — грозить строгостью, имѣть въ виду 

•строгость, требовать строгости противъ кого-нибудь, но асііі. 
веѵ. іп аінріет — употреблять на дѣлѣ строгое обращеніе, стро¬ 

гость противъ кого-нибудь. Да и извѣстный отдѣлъ, массу, 

толпу, классъ, разрядъ можно представлять себѣ мѣстомъ .либо 
областью, гдѣ дѣйствуетъ что-нибудь; оттого и въ этомъ слу¬ 

чаѣ употребляется іи, но уже въ значеніяхъ: среди, между, 

изъ, въ числѣ. Раивашаз серегаі сошріигез Регвагиш поЫІез 
яісуие іп Ыв ( также говорится ш циіЬиз, іп ііз) поішиііоз ге§із 
ргоріінрюв. Кер. Рииз. 2. Іи Ерашіиошіае уігГиііЬиз соішпе- 

пшгаіиг заііаззе ешп сопшоііе. И. Ргаеі. Іп питего Ііоз- 

Ііиш, ашісогиш... ІіаЬеге. Ін ргішіз, іп раисіз=какъ немногіе, 

(чрезвычайно, необыкновенно, крайне); сличи § 547. •) Кеі'еіте 
ін ішіпегит== вносить въ списокъ, каталогъ того либо другаго 
класса, разряда, причислять къ нему, считать въ немъ, но ге- 

іегге іп пишете - имѣть внесеннымъ въ списокъ и так. обр 
и упоминать, перечислять. О времени ін зн. вщюдолжети—, 

Сл. Міііітпа къ Сіе. Г'іи. 1. 2 4. Зейфферта, Ьаеі. стр. 273, 279 и 283. 

Нвіелъсбаяг, Стилист. стр. 277. 337, 342 (4-е іі:ц.; Русех-ѵ перед, стр 292, 

353, 359). 

!) Іп раисів іііаетіив — только очень невеликъ классъ, разрядъ ораторовъ, 

къ какимъ принадлежатъ онъ (немного такахъ ораторовъ, каковъ опъ), ло 

іиѣег ряпсоз ііізегіиз == только вообще немного людей гакъ крхаенорѣчліш&ъ, 

чтобы къ нимъ можно было его причислить, немвогіе такъ краснорѣчивы, 

какъ онъ. 
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00 время—, въ—. ') Іи іІіеЪиа раѵсія, дшішв Ьаес я сіи вшіі* 
СЪгуяія тогіиа еяі. Тег. Аіиіг. 1, 1, 77. Іпгіе ѵіх іег іп ятто 
ттііит ашііге роввииі. Сіе. Атег. 46. Ер о ѵеі іептз іп йога 
Ііііегяя Лнгет. 1(1. ^іѵ. 25, 16. Іп іеінроге—вб-время, въ 
пору, въ надлежащее время; іп ргаевепііа—въ настоящую ми- 
вуту, въ настоящихъ обстоятельствахъ, въ настоящемъ случаѣ. 
Іп Ьос, Ші Іетроге = въ ныпѣшнее (худое) время, въ такихъ 
(худыхъ) обстоятельствахъ, условіяхъ. Гн отлі ѵііа^во вся¬ 
кихъ обстоятельствахъ жизни, во всякомъ положеніи. О разли¬ 
чіи отъ творительнаго безъ предлога см. грамматику. 

549. Предлогъ рег выражаетъ а) проходъ (движеніе) по все¬ 
му пространству, занятому какимъ-ниб. предметомъ, и Ь) рас¬ 

ширеніе но немъ,=сквозь, черезъ, по шо цѣлому, по множе¬ 

ству). АІісгшп ііег рег ргоѵінсіаш повігаш егаі ггшііо ГасШиз 
яЩие ехрЫііт. Сш. В. 0. 1, 6. Саііііші рег топіев ііег 
Гесіі. 8аЛ. Саі. 52. Ецшіев рег огам иіагіііташ егапі йівро- 
вііі. Саее. В. С. 3, 24 В]и8 ревіііепііае саивва вирріісаііо 
рег сошрііа іоіа игЬе і’асіа еві. Влѵ. 27, 23. 8аЬіпі іпѵііаіі. 

вшіі Іюврііаіііег рег (Іотов. 1(1. 1, 9. Вотъ, почему рег и ста¬ 
вили передъ именемъ такого лица либо такой вещи, которыя 
помогли устроить что-ниб., достигнуть какого-ниб. результата 
тѣмъ, что были привлечены къ дѣлу, приняты въ соображеніе, 

. получили участіе, имѣли сильное вліянье, произвели дѣятель¬ 

ное вмѣшательство, употреблены были въ дѣло, пущены въ 

ходъ, — при посредствѣ, съ помощью, посредствомъ, черезъ—; 

либо рег вмѣстѣ съ существительнымъ выражается нарѣчіемъ и 
вообще обстоятельственнымъ выраженіемъ образа дѣйствія. 8іа- 

іиегшіі івііиві ш]ш1ав рег ѵов иісівсі еі рег8ег|ш. Сіе. Ѵегг. 

2, В. N11 Пит ІіаЬеЬаі а Ротрещ (со стороны, изъ рукъ Пом¬ 

нен) (Іесив, иі ееіегі, еріі рег еиш аиі Ьшшгев аиі сііѵіііав 
серегапѣ, Мер. Аіі. 7. Пае іішіеііае Аѵііо аЬ Орріапісо рег 
Г’аігісіов іасіае вииі. Сіе. Сіиеиі. 23. ()и ваереишпего рег 
Мет і'еіеПегіші, еогит огаііоні Мет ІіаЬеге пои сІеЬеітів. 
Сіе. Іпѵ. 1, ЗУ. КиІІа ге тар;ів діогіаѣаіиг, уиаш Оесеріо рег 

') Сл. іпіги § 548 снач. и рег § 540 иъ концѣ. 
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ішіисіан ас врега расів геце. Ідѵ. 42, 47. 'Гакъ рог Щіегая, 
рег ітргисіепііапт, рег іосит, рег Мит, рег оссазіопет, рег 
ГгаигЗеш, рег саивнат... — письменно, на бумагѣ, неожиданнымъ 
образомъ, неожиданно, въ шутку, шутя, кстати, при случаѣ, 
коварно, подъ предлогомъ... При усиленныхъ просьбахъ и бож¬ 

бѣ рег указываетъ на боговъ либо на какой-ниб. предметъ, 

дорогой въ глазахъ того, кого просятъ либо кому клянутся, въ 
знакъ вѣрности показанія, либо для убѣдительности просьбы. 

Рег <1ео8, рег йехігага, рег атіеіпаш ,. дигаге, ойзесгаге, ога- 

ге... и безъ такого глагола зллипсически, напр.: (^иііі ей, рег 
гіеоя, оріаЪіІіия ааріепііа? Сіе. ОЙ. 2, 2. Въ предложеніяхъ, 
выражающихъ физическую или нравственную возможность, при 
рог=сколько настоящее діьло зависит отъ—, насколько здѣсь 

вліяетъ—, въ силу—, изъ-за--, ставится имя предмета, содѣй¬ 

ствующаго либо препятствующаго возможности. Сіоіііиш пііиі 
сІеІесіаЬаІ, яиой рег паіигаш Газ езвеѣ аиі рег Іеда Іісегеі. 

Сіе. Міі. 16. Мшщиат рег Апіошиш циіеіиз і'иі. И. Біѵ. 10, 

1. (,>ишп рег ѵаИшітет роязех ѵеніге Іатеп поіиіяіі. ІЬЙ. 

7, 1. 8іаі рег те..., циошіішз...=а могу помѣшать, отъ меня 
зависитъ, въ моей власти не допустить—, не дать—. Если при 
рег стоитъ мѣстоименіе того-же лица, въ которомъ поставленъ 
в глаголъ, связанный съ предложнымъ выраженіемъ, то рег 
зн. собственными силами, собственными средствами, я... лично, 

■самъ собою, самъ по себѣ. С^иае гесіа еі Іюпеяіа кипѣ, еа рег 
8ѳ Іас.шиі Ьеііііаш. Сіе. Ее". 2, 17. Рег те ііЬі оЬйііі. И. 

Саі. 1, 15. Рог зе ѵігіиз ехреіетіа езі. кі. Гт. 1. 7. Часто 
нри этомъ оборотѣ бываетъ еще іряе, ірва..., но не бываетъ 
ірзипі, ірваіп... даже яоіа рег зе іряа сказано Сіе. Ог. 1, 5.— 

При указаніи на время, въ смыслѣ: напролетъ, сполна,^про¬ 

долженіи, рег означаетъ періодъ, въ который что-ниб. держа¬ 

лось ши продолжалось, случалось либо не случалось. Еисіі рег 
ііесеш іііев і'нсіі яипі. Сіе. Саі. 3, 8. Рег еоя ьііея Ріріиз 
ргаеіог Лгитіізшщ ѵеніі. Еіѵ. 44, 1. Киііи тез рег Ігіеішіиш, 

ыізі а<1 ниіиш ізііиз, ]и(іісаіа езі. Сіе. Ѵегг. 1, 5. КиІІа аЬз 
іс рег Іі08 сііез ерізіоіа ѵенегаі. М. Аіі. 2, 8. Рег іііеш Іт- 
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рт-.— въ тоже время (во всѣ тѣже дни, мѣсяцы, годы;, рег пос- 
іеш ночью, во всю ночь, рег вотлшп во снѣ. 
Примѣч. На хронологическій вопросъ, когда? отвѣчается аЬ- 

іаі. безъ предлога; на вопросъ: во сколько времени? точно такъ 
же нЬЫі. безъ предлога, рѣдко посредствомъ іи съ а Маѣ; іга 
вопросъ: сколько разъ въ. то или другое время? посредствомъ 
яетеі, «пив, Ыпі— и іп съ аЫпѣ; на вопросъ: не далѣе, 
не послѣ какого срока, къ какому сроку? посредствомъ іпСга съ 
ассикаііѵи®, в на вопросъ: не меньше какого времени требует¬ 
ся на что-ниб.? посредствомъ рег съ асспзайѵив; на простой, 
общій вопросъ: долго-ли? простымъ асснкаііѵи.ч 

550. Гопе, розі, зесипйит. Ропе употребл. въ смыслѣ на¬ 
рѣчія = назади, позади, п въ смыслѣ предлога — позади, на¬ 

задъ за, но обветшалъ, указываетъ только на мѣсто, и вмѣсто 
него употреблялось большею частію рокѣ. Тоішп аиітаі тп- 

ѵеЬаіиг еі шііе еі ропе. Сіе. Ѵпіѵ. 13. АеОек Аі'гісапі ропо 
Ѵсісгез (іаііепіак) аг] Ѵогіштші кі^пит етіі. Глѵ. 44, 16. Ро¬ 
ле енбга раішіаѣит іЬагб. М. 40, 30. Ро$і въ смыслѣ нарѣ¬ 
чія мѣста зн. назади, позади, въ смыслѣ нарѣчія времени = 
послѣ, впослѣдствіи, потомъ, въ смыслѣ предлога—о мѣстѣ = 

позади, назади, за, о времени = спустя, черезъ '). Саоііеге 
тсіріиіб е;ик яегѵок, риі рокѣ егапі. Сіе. МіІ. 10, Іпісіо щга. 

кроіііе, рокѣ аиіеш іпѵіѣаѣи ѣио шбѣешіит Оихі. Сіе. ІЗіѵ. 7, 
5. Рокѣ те егаі Аеиіпа, апѣе Менага. ІЬі»І. 4, 5. Нос О и теп, 
розі сакіга по.чіха і'иікве еіетонкігаіит екі Саек. В. О. 2, 9. - 

Но напр. опъ побралъ города одинъ за другимъ=А1ішп ех 
аііа игЬегп серб. Сл. еще Деіпеерк-. 

Всситіит, въ смыслѣ нарѣчія пе употребительно, а вы. него 
употребляется роб и Негшм; въ смыслѣ предлога о мѣстѣ= 

(слМуя) по направленію, вдоль по по—. Спекаг вех Іе§іо- ■ 
пек кесигніши Ношен а<1 оррніит Негкоѵіаш «Іихіі. Саек. В. 
С. 7, 24. Ѵ,ъ приложеніи къ условіямъ времени и порядка сте¬ 
пеней, оно означаетъ непосредственную послгьдоттельиость, 
непрерывность ріиіа,— сейчасъ послѣ—, прямо послѣ—(прямо, 

') Сл. грани», іг іюкіунитп. рппча. 



вслѣдъ, за—). Сазіга зестнішп ргоеіішп сир Іа шЛ. Ілѵ. 10. 

'9. Яесшикш йеов Ъошіпез ѴштіпіЬта тахіте иіііез езяе роз- 

8Ш1І-. Сіе. (Ж 2, 3. Потомъ яеешкіит зн. сообразно—, вд—, 

въ смыслѣ выраженія изъ шріі, а въ языкѣ юристовъ = ел 
угоду, въ интересахъ, т. е. принявъ во вниманіе, уваживъ, взявъ 
въ расчет!,, заботясь. Ріш Іюпогнт езі зесишіиш п.тіигяю 
ѵіѵеге. Сіе. Кт. 5, 9 = — иі іп онті ѵіід пиіигат яееріа- 
гпиг. Т)е аЬяепіе зесишіиш ргаеяепіет іиііісаѵіі. 1(1. Уегг. 5, 11. 

551. Ргаріег, оЬ, сайт, дгаііа, ск, егцо. Ргоріег означаетъ 
фактическое (фактически существующее, данное) основаніе, 
слѣл дѣйствующую причину, оЬ озн. основаніе, имѣющееся въ 
виду, на умѣ, иногда цѣль, иногда причину, саша п дгаііа ' і 
искомую цѣль, выполняемое намѣреніе., желаемый результатъ, 

преслѣдуемые виды, сіе предметъ, о которомъ прямо идетъ дѣ¬ 

ло, архаистическое евро фактическое основаніе, какъ и ргор¬ 

іег. Поэтому ргоріег и ег§о =- для, изъ-за, по, оЬ —-для, изъ-за, 

въ виду, въ видахъ—, сл, мыслью о—, спикка и рггаііа= цѣлью, 

въ видахъ.і, въ интересахъ, въ уваженіе, (1е=о обг), ш-за. 

Ргоріег ігірога ігпшеніа шКпга ион егані. Саек. В, 0. 1, 

16. РгосіІІпт еі ргоріег івіепі е( ргоріег Ііпциае СаНісяе 
зсіепііат асі Агіоѵізіиш тізіі. ІЬііІ. 47. Сріі оЬ а1і(]ио(1 ето- 

Іитепіит зшіт сир'нііпз эііірт] (Іісеге ѵіііенінг, іік сгегіі иоп 
штѵеніі. Сіе. Еопі. 8. Ьисгеііа оЬ іііаш (і, с. (рші іпіиіегаі 
еі Таічршііш) жрігіаш визе ірза шогіе шпііаѵіі *). Ііі. Вер. 

2, 25. А(1 Пгиіііаз таіпіия іиЫевсенІіиш питегив (Іікгіріі- 

нае саиззн ічтобы отдаваться, поступить въ ученье) сопсиггіі. 

Саез. 13. 6, 13. Везііае Іюшіпшн ^гаііа дештаіао зциі. 

Сіе. N. В. 2, 63. Іп са сіѵііпіо ііио де ргінсіраіи іпіег зе 
сопіепіІеЬмні. Саез. В. 6. 5, 3. Ерш ѵісіогіас ег@о Ароіііиі 
(Іопит (Ісіііі. №>р. Райя. 1. Рѣдко саи8за=ргоріег, какъ нанр.: 

Е)ЧЗ реяіііонііяе саизза кіірріісаітп сзі. Ьіѵ. 26, 23. Но къ 
выраженіи: ліігдші ехсчпріі сапзза погашай?, ропоте, ргоГггге, 

.чЙегге—въ примѣръ, примѣромъ смыслъ будетъ—чтобы до- 

') Собств.«=0і ушу, ог интересам. 

") Особ. аЬ Рапс... санти либо сет, а ле Ьшіс,., ріо/Иег сямзаш. 
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ставить, представить примѣръ, быть ем. примѣра, примѣ¬ 
ромъ, елѣд. въ видахъ чего-ипб, Ехегаріі саивва раисое поші- 

паѵі. Сіе. РІііІ. 13, 2. 
552. 8ирег, вирга. Вирег гов. въ противоположность части¬ 

цамъ виЬ и яиЫег, а вирга частицѣ ігіі'га. Слѣд. первое ука¬ 

зываетъ уму па два предмета, изъ которыхъ одинъ находится 
вверху, а другой внизу, т. е. подъ тѣмъ, но вирга указываетъ 
на три предмета: 1) предметъ, находящійся между двумя дру¬ 

гими предметами такимъ образомъ, что 2) одинъ изъ этихъ 
послѣднихъ находится выше него, а 3) другой ниже. Въ смы¬ 

слѣ нарѣчія вирег озн. 1) мѣсто = вверху, 2) рѣдко въ про¬ 

зѣ мѣру, — еще больше, еще кромѣ, сверхъ того, въ добавокъ 
къ тому, 3) съ евве—оставаться еще,—впрочемъ опять рѣдко 
и не у Цицерона. Съ вирег сродно іпвирег —а кромѣ того, 

да еще и, о которомъ сл. § 605. Ео вирег Іщпа 1>іре<1а1іа 
іігрсіині. Саев. В. С. 2. 10. 8аѣіз виреі^ие = слишкомъ до¬ 

вольно, довольно и предовольно, за-глаза. Ргасѣег агша еі па- 

ѵев піЫІ егаѣ вирег. Кер. Аіс. 8. Въ смыслѣ предлога вирег 
гов. 1) о мѣстѣ —- вверху, надъ, выше. 8ирсг іаЬегпасиІит 
І)агеі ішацо йоіів ГиІцеЬаі. Сигѣ. 3, 3. 8ирег паѵі ѣиггет 
ітровиіѣ. Саек. 13. О. 3, 31. Ветеігіив вирег ѣеггае Іитиіит 
поіиіѣ сщШ віаѣиі, піяі соіитеііаш ѣгіЬив сиѣіѣів не аШогет, 

Сіе. Ьей'. 2, 26. Въ смыслѣ предлога мѣста съ ассиваі., вирег 
]>)= черезъ т. е. поверхъ (напр. вирег ѵаііиш ргаесірііагі, Йа!1. 

58). и потомъ — вѣроятно сначала у моряковъ, а оттуда 
и въ обыкновенной рѣчи = далѣе, за—(за высоту, за воды, за 
горизонтъ изв. мѣста, за подъемъ, за переѣздъ до изв. мѣста, 
за дистанцію до—, напередъ опредѣленную). ТіЪегів вирег 
прав еіі'ивив егаѣ. -Ілѵ. 1, 4. РІііЗіррив аЬ Сеисіігеів ргаеіег 
АШсат огат вирег 8тііиш паѵірапв СЬаІсігІет регѵешѣ. М. 

28, 8. Йігаѣик кііа сві вирег АтЬгасісит вшит ргорс Асііе- 

Іоиш аптет. 14. 43, 21. Отсюда вирег переходитъ къ значе¬ 

нію сверхъ, кромѣ, въ добавокъ къ—, либо для указанія на пре¬ 

вышеніе назначеннаго числа иди мѣры, либо для означенія 
прибавки чего-ниб. новаго къ какой-ниб. наличности, къ извѣст¬ 

нымъ выгодамъ, невыгодамъ. Аііі вирег аііов пипііі ѵепегипі. 



Коп ѵи 1 пик бирег ѵиіпиб, вей шиійріех сіайез шпііаѣаіиг. 
Ьіѵ. 22, 54. Коѵиз вирег ѵеіегет Іисіив афесйк е&І. 1Ш. 
61. Ехегсіѣит бирег тогѣитп еііат іатез аКесіЬ Ши. 54. 
Впрочемъ надо замѣтить, что зирег піосіипі, какъ и бирег 
передъ опредѣленнымъ числомъ, напр. вирег цшифіа^тіа ш\- 

Ііа и т. п., стало употребительно только въ серебряномъ вѣкѣ 
языка; въ золотомъ вѣкѣ въ такомъ случаѣ говорили зирга, 

атрНш. ') Сл. примѣч. 

8 ирг а, образовавшееся какъ іпіга, іпі'га, ехіга,—въ смыслѣ 
нарѣчія, указываетъ 1) на мѣсто = вверху, наверху, т поверх¬ 

ности, сверху, 5) 2) на время — раньте, прежде, сначала, 

т. е. раньше, выше (напр. сказано на бумагѣ, въ разговорѣ), 

3) = сверхъ того, больше, въ сравненіи съ извѣстнымъ чис¬ 

ломъ, величиной, степенью, видной изъ свази рѣчи. Ма§по пи¬ 

шете зитепіогит іп Питте зирга еі іпі’га сопзіііиіо ехегсі- 
іит ѣгаибсіихіі. Саек. Б. С. 1. 64. Беііос соттетогаѵі зирга, 

№ер. І)іоп. 6. Ьісій винѣ изцие ео, циоіі зе еіссге роазе 
агЫігаЬапІиг: зирга афеей АевсЬгіо. Сіе. Ѵегг. 3. 33. Рі- 
8оиі§ Іштапііаз, ѵігіиз, атог іп оптез поз іапіиз езі, иі пі- 
Іііі бирга роБбіі. М. І)іѵ. 14, 1. Бъ смыслѣ предлога, зирга 
1) о мѣстѣ — вверху, выше, надъ, 2) о времени=ег эпоху 
раннюю, предъидущую въ сравненіи съ—, раньше—, прежде, 
передъ—въ смыслѣ болѣе употребительнаго апіе, 3) =больше, 
выше, за, передъ названіемъ числа, величины, либо передъ име¬ 

немъ предмета, принятаго въ смыслѣ мѣры, степени, за кото¬ 

рыя выступаютъ, къ которымъ дѣлается надбавка. Іпіга Іипаш 
пііііі езі, нібі шогіаіе еі сасіисиш: зирга Іипаш аеіегпа зипі 
ошпіа. Сіе. 8опш. 8с. 4. 8ирга те АШсиз ассиЬиегаі, іпіга 
Ѵеггіиз. БІ. І)іѵ. 9, 26. Раиііо зирга Ііапс тетогіат зегѵі еі 
сііеиіез ина сгетаЬапіиг. Саез. В. О. 6,19. СагЙт^шепзтт 
зосіогитдие саеза ео гііе зирга тіііа ѵі"т(і. Ьіѵ. 30, 35. 

') Вирег с. &ЫиЬ.=:і]е,касательно, о, напр.Нас зпрегге зи'Шатагі іе а КЬеціо. 

Сіе. Ап. 16, 6, въ особенно обработанныхъ сочиненіяхъ Цицерона совсѣмъ 

не встрѣчается, да и встрѣчается во всѣхъ его сочиненіяхъ только два рала. 

!) Сл. начало этого §. 
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8прга ясШст, .«ирга сопкиеикііпет, «ирга ейятп тогіаіііа- 

іепгі іііл «ши огат'а ГгіЬиіа. С'іс. Ер. агі Вгиі. 2, 8. Йирга 
ѵігрч = сверхъ сага, не подъ силу, «ирга гіюііыт = выше 
/всякой) мѣры. 

Нримѣч. Предложеніе: Кромѣ голода, осажденныхъ мучила 
еще моровая язва, можетъ значить просто: Не только, не одинъ 

голодъ—, во в моровая я; ва, и это по лат. будетъ: Ргаеіег і'я- 

шега оЬяеввоя шогЬпв ргешеЬаі. Но то предложеніе можетъ 

значить еще: Кромѣ голода, который былъ уже великимъ бѣд¬ 

ствіемъ, надъ осажденными тяготѣла въ добавш> еще и моро¬ 

вая язва, а это по лат будетъ: 8арег іагпет оЪяеввоя тогііиз 

ргепіеЬаі, во ни въ одномъ изъ этпхъ случаевъ нельзя употре¬ 

бить «ирга. Если кирга иногда, какъ напр. въ этомъ мѣстѣ: 

Реііііив іп ТЬгаеіат не яирга Ргоропікіет аініісііі. Nгр. Аіс. 9 

повидимомѵ = и Ига или употреблено въ смыслѣ этого послѣд¬ 

няго, то здѣсь дѣло въ томъ, что та или другая мѣстность 

представилась воображенію не только дальше, но и выше той, 

въ связи съ которою она выставляется. 

553. Ттт, иііга. Тгапя въ смыслѣ нарѣчія не употреб¬ 

ляется, во иііга часто. Представимъ себѣ двѣ мѣстности, раз¬ 

дѣленныя рѣкой, горой, рвомъ и т. п,, какъ-бы какиыъ-ниб. 

Іііпек: въ такомъ случаѣ, мѣста между разскащикоаъ либо I 

между выводимымъ ва сцепу лицомъ, о которомъ идетъ раз- і 

сказъ, и между даннымъ Іітпе.ч являются для того и другаго на 

.ток сторонѣ, по сю сторону, и все. что появляется сюда, 

дѣлается здѣсь, по отношенію къ обоимъ лицамъ дѣлается по 

сю спирту даннаго Ііпн-я, или попадаетъ въ мѣстность, лежа¬ 

щую по сю сторону этого Ііміек, сіе, сііха, тіга. А тѣ мѣста, 

чти для разекмщика или для дѣятеля, о которомъ идетъ разсказъ, 

лежатъ за даннымъ Нгпек. будутъ для нихъ на той сторонѣ, и 

что дѣлается тамъ либо направляется туда, дѣлается на ток 

сторонѣ, двигается ш ту сторону даннаго Іітеч, и это вы¬ 

ражается (и на вопросъ: гдѣ?, и на вопросъ: куда?) посред¬ 

ствомъ ігапв. 1) Но такъ какъ не только разскащикъ, но и 

*) Сл. Буѵпампина, І-ехіІов- Э, стр. 25. 
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дѣятель, о которомъ раскалывается, слѣд. даже в находя¬ 
щійся для разскащика по ту сторону даннаго Іітез можетъ 
установить точку зрѣнія своей стороны, то в можетъ вгата 
такой случай, что ітаня для разскащика будетъ т этой сто- 
ронѣ, П'г 'Ню сторону, на эту сторону. Веіцае ргохіті шЛ 
Оегтапія, '.ріі Ігапя ТШешітп ’шсоіспі. Саек. В. С. 1,І.Тнвсі 
ргіия сій Ареитѵіпшп ай іпіегит тате, рочТеа ѣгапя Ареппі- 
тшт соіоыіаз тікегипѣ Ьіѵ. 5, 23. Саеяат аѣ Агіоѵізіо розіи- 

Іаѵіі, пе диатп Ііѳгптиш тиШлиІіпет атрітв ігагя ВЬешт 
іп баіііатп ІгашеБісогеѣ. Саез. В. С. 1, ?,5, т. е. ц> области, 
лежащія—для Цезаря и Римлянъ - по сю сторону Рейна, тогда 
какъ для Ар іо виста опѣ лежали по ту сторону этой рѣки. 

Вотъ, почему іѵапз вообще стало = щ на ту торту, на 
той сторонѣ. Метафорически Ігапз не употреблялось. Близко, 

либо далеко лежитъ Іітеа—все равно. Потомъ представимъ 
себѣ театръ дѣйствій или районъ, который для разскащяка 
либо для лица, о которомъ разсказывается, принимается за 
мѣру доступнаго, обыкновеннаго, извѣстнаго, возможнаго, поз¬ 

воленнаго по какой-ппб. части, по какимъ нпб. дѣламъ, въ из¬ 

вѣстномъ состояніи, въ изв. обстоятельствахъ и г. п.; въ та¬ 

комъ случаѣ Ііпіез или—лучше сказать—Кпіз будутъ границы, 

выступъ за которыя означается посредствомъ іііѣга 1■ — еще 
(даже) далѣе, еще (даже) за—(за эту рѣку,—ту гору—этой 
рѣкой,—той горой и т. п.). Слѣд, коротко сказать: Г Ига оз¬ 

начаетъ шаги дальше, выше обыкновеннаго, извѣстнаго, до¬ 

ступнаго на практикѣ, возможнаго, позволеннаго: гѣтъ нужды, 

чтобы въ такомъ случаѣ іраницы были далеко либо районъ ши¬ 

рокъ. Еще прибавимъ, что пііга употребляется в въ смыслѣ 
нарѣчіи, и въ смыслѣ предлога, и въ обоихъ значеніяхъ гово¬ 

рится еще объ опредѣленіи мѣры, степени,=дальше, больше 
ЛшІіеЫшІ каере а ГтаІІіз сін Расііш иіггадые /едіоиен Еігиьсо- 
гиш бизан. Ьіѵ. 5, 35. Еяіпе нІідиШ иііги, дао рго^гаіі сти- 

') Шігл, какъ иКго, есть аЫаі. отг зктерявиагоея пііег, и обрязошоск азъ 
оіа, которое относятся м, оііад (старо-.тт. =>Ше), какъ яъ кеда, отг кото¬ 
раго осталось еше только Петит, относится із. 



... Ѵиг1. 5 45. 8і ипага аевіаіепі вивііпиівзепі, 
«мрояЛ' С*. “ “ІоЫ регіиіош ѵегегспіиг! 

"“"“Ѵ " ГЛ«’иІ(г. (далѣе, *,=»*) Ьс11и„ Сае8. Б. С. 8, ЗУ. * ^ ^ ^ иІуга, (]иат = 

дальше'1 чѣмъ-. №га чио ргоёге(]іаг, Чиаш ѵеп ѵніеащ 
»’пол ІіаЬео. Сіе. Тивс. 1, 8. Апііосішв ргоре ехіга 
огЬеш’иІІга /и8а Таигі ехасіив еві. Пѵ. э8, 8. 8е(1 ошшЪвд 
і,!,,.,5 са5(Га Щшадю шоніев ехріогаііз <іе шведиепйо Іювіе 
СОМІІЙ а^ііагі соеріа яині. ІЛѵ. 22, 43. АЙІііЪепІ тогіит 
аиещіаш, чиеш иііга рго@геЙі поп орогіеаі. Сіе. Тивс. 4, 17. 

Пргшѣч. Ргаеіег шскЗиш что-ниб. бываетъ тогда, когда не 
соблюдается какая-ниб. предписанная для даннаго случая мѣра, 

по небрежности; я ирга іпогіиш бываетъ тогда, когда не соблю¬ 

дается мѣра, указанная самою сущностью какой-ннб. вещи, ка- 

кого-ниб. дѣла; наконецъ, иііга шо(іит бываетъ тогда, когда 
не соблюдается мѣра, общепринятая для какого-ниб. порядка 
вещей, степень ожиданій, предположеній; короче: Ргаеіег озн. 

невнимательность къ мѣрѣ вообще, вирга—невнимательность 
къ мѣрѣ объективной до существу дѣла, иііга—къ субъек¬ 

тивной. съ какой-ниб. точки зрѣнія. 



554. АЬишІе, сорте, ваі в ваііз, аЦаігт, аЬипйткг. 8аіі$ 

и 8*й, *; довольно, въ достаточной мѣрѣ, зн. столько, сколько 
нужно Оля какой-ниб. цѣли, прямо указываемой либо подра¬ 

зумеваемой, такъ что больше не требуется. Смотря ао свя¬ 

зи рѣчи, чтй главное дѣло — цѣлесообразность или достаточ¬ 

ность,— часто каіів получаетъ значеніе а) порядочно, годится, 

т. е. на случай нужды, въ крайности довольно, Ь) истинно, 

прямо, очень, т. е. такъ что больше и желать нельзя, -) Если въ 
этомъ случаѣ при немъ будетъ отрицаніе, пои... ваііз, то это— 

не совсѣмъ, не очень, Айаіігп, ) досыта, за-ілаза, очень мною, 

вдоволь, больше, чѣмъ можно либо считается нужным для той 
либо другой цѣли. АЬишІе, ;) слишкомъ мною. черезъ край, 
черезъ-чцръ, дгъвать, дѣваться некуда, »п. е. столько или такъ, 
что хоть-бы и отказаться, не тронутъ, не попробовать. 

АЬишІаиІег зн. такъ (так. образомъ, въ такой степени), что 
чего-ниб. появляется болыие, чѣмъ требуется, нужно для из¬ 

вѣстной цѣли, но не употребляется, подобно аЬшмЗе, съ §епі- 
Ііѵи® либо съ евзе. Соріозе = такъ, что указывается богатый 
запасъ средствъ, ведущихъ т цѣли, полезныхъ для цѣли,—люби¬ 

мое слово Цицерона, когда онъ хочетъ означить неистощи¬ 

мость, всестороннюю обработку рѣчи ораторомъ по языку и 
содержанію. 8еі:ірег ѵоЬів аихіііииі асіѵегзиз іиішісоз ваііз 

') Отъ корня въ «ш, отъ котораго ІЩШЛ0 звуѵ, 

') Заііа аирег^ие- доволво и предовольно, за-глава. 
*) Вышло ивъ ай і'аііш, т. е. до устадосм, до пресыщенія, отъ одного кор¬ 

ня еъ /аіівсо, Гаііро, Гааіійііші. 
*) Отъ аатеряншагосл аЬшійщ, а так. обр. сводится на корень пг ишТа. 
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епі. Ьіѵ. 6, 18. Рашкез аЪгтёе ІіаОещш, атісогит псгріе 
і*"ЬІ8 пеіріе сикртт оптіит заігв ііііі. ЙаІІ. .Іщ. 302. Еа 
ашіеіііа пои заііз бабе! Ііптіяйв. Сіе. Ьаеі. 5. 8а(із іпиііа ге- 
ЫапЬ 1(3. Вер. 2, 44, Ваііз ІшЬео и заііз езі, то и другое с. іп- 

іЪі.,—первое == считаю достаточнымъ и—, въ моихъ глазахъ 
довольно и—, по моему довольно и—, напр. с)ісего, второе^ 

довольно, достаточно, папр, яаіія е-1 (іпШ) всіге. Наес іи пов- 

ггіе геЬив поп ваііз Іюпевіе, іп атісогит геЬиз Ііині Ьонейіів- 
яіте. Сіе. Ьаеі. 16. І’гоішпііаЬаг віЫ аіі оЬаібіопега вшіінеп- 

гіатп соріагит а/[аігт реке. Ьіѵ. 34, 37. Нія г! е і’аіо 8І аф'ип- 

хегіпш® (дик! ьіаіиашик). егіі аЪипсІе ваіізіаеіши ітіе іой 
(цмезИош. Сіе. Гііѵіп. 2, 1. (^иаесшкріе гея ргоровііа еяі, 8и$- 

сіріипі, бе (цш сорте еі аЬипйапіег съ три короба) Іогршь 
іиг. И. Ог. 2, 35. Маііеоіив іи ргоѵіисіаш зіе сорте рго- 

і'есіик сві, иі (Іоіпі ргогвив піігіі гсіігкіиегві. Ы. Ѵсгг. 2,1, 36. | 

555. Аіщиапіит, аіщиапіо, аіщтпіиіит, раиіішп, раиііо, 1 
раиііиіит, рагит. АІ^иапіо и раиііо употребляются только 1 

передъ сравнительною степенью либо передъ глаголами, выра- 1 

жающнми сравненіе, и другими словами съ такимъ-же значе- I 

віемъ. Въ такихъ оборотахъ аіідианіо =замѣ;тной, значитель¬ 

ной, не малою долею, раиііо = (только; немногимъ, или: нервое= 

замѣтно, значительно, довольно, послѣднее-—(только) немного. 

Изъ соотвѣтственныхъ словъ въ винительномъ падежѣ, аіідиан- 

Шп=№ (до) стоящей тиманія, значительной, замѣтной мѣ-' 

рѣ (ы) или степени,—довольно, порядкомъ, мною, далеко, аіі- 

дшшПіІиж — хоть немного, немнооіеко, хоть крошечку, т. е. не .і 
то, чтобы т значительной мѣрѣ или степени, однако въ нѣ¬ 

которой примѣтной, раиііиш = только немного, ') раи11иІит= 

только немножко, крошечку, рагит ==рѣшителът мало, слиш¬ 
комъ мало пои зайн. Нія аіідиапітп іііпегів рго»тея8І8 едш- 

Іез аЬ Аітіо ші Саеяагет ѵеиегипі. Саек. В. О. 5, 10. ІлС 
іогІ8 (иІ8 ІесІІБ аіщиапіит нечиіеѵі. Сіе. І)іѵ. 4, 6. 1)еі'1ехіІ 

,)аш аіщтпіиіит ііе враііо сиггісиіочие сопкиеіиііо ішуогит. 

И. Ьаеі. 12, 40. Въ мрачномъ, тревожномъ состояніи духа 

') С'л. -Іейфферти, Ьаеі. 12, 40. 

і 



Цицеронъ пишетъ: Ерійіпке Іиае те раиііит гесгеапі. Сіе. 
АЧ. 9, 6. Бе СагШарпе зііеге іиеішз риіо гріат %оагші <Іі- 

сеге. 8а11. Лиц. 19. Рагит тшііи орр'яіа. рапт ехріога- 
іит. ІЬіс]. 88. 

556. Айео, Ьтіит, іат, іотіореге. Адео, образовавшееся 
такъ же, какъ изцие ео, аг11шс,=<Ъ иди въ такой мѣрѣ, сте- 

тяи, при глаголахъ, прилагательныхъ и нарѣчіяхъ, въ клас¬ 

сическомъ языкѣ 1) употребляется такъ, что за намъ слѣдуетъ 
иі, иѣ поп; Ь) начиная съ Ливія, часто уиотребляетсн абео поп, 

да,же уліео піійі, въ значеніи така мам, собетв. до такой сте¬ 

пени не, тоже что Іапіит аЬекІ, иі; 2) подобно иьсще ео, віе, 
Па—но только уже послѣ Цицерона—асіео употребляется въ 
эпифопемѣ въ началѣ такого предложенія, въ которомъ пояс¬ 

няется какой-ниб. странный фактъ либо странный взглядъ на 
вещи, приведенный въ нредъидущеыъ предложеніи; ‘) 3) зн. рѣ¬ 

шительно, прямо, и именно, Тапіиш, 2)=только, о мѣстѣ, 

времени, мѣрѣ впечатлѣнія или вліянія, а поэтому и=<)о тою, 

до такой степени, столь глубоко, столь сильно, и употреб¬ 

ляется особенно при глаголахъ, въ родѣ: аЬеззе, (Іізіаге, рго- 
ртесіі, шогагі, шоѵеге. сотшоѵеге,- ігазсі, шеіиеге, (1іІ:§еге, 

]Ю88і', ѵаіеге п пхъ спнонпмахъ. Тапіореге—часто пишется и 
іаніо орете—зн. столь сильно, столъ мною, столько, т. е. въ 
столь высокой степени, до такой степени, п ставится нри гла¬ 

голахъ, когда дѣло идетъ не столько объ обширности дѣйствія, 

сколько о внутренней силѣ внечатлѣнія, вліянія и нр. Таит по 
значенію тоже, но почти всегда оно ставится только передъ 
прилагательными, причастіями и нарѣчіями. Аіііеніензез адео 
І’егзаз реіТеітиегипі, иі ион сазіга, зесі шіѵез реііегіпі. К ер. 

Мііі. 5. Ыапііиз аШео поп гениіі ігаш, иі «Іасііо сіпсіиш іи 
зешШіш ѵеіііигшп зе еззе раіаш сіісегеи Ьіѵ. 8, 5. Циит 
Нднмо регогиззеі, пешіпі олшіиш тіш огаііопе сит ео 
несеззе 1'иіі: айео ргоре оишіз зенаіиз НшшіЬаІіз егаі. Ьіѵ. 

21, 11. РІеЬез воѵагит гегит згисііо Саііііпае іпсеріа рго- 

*) Сл. Зейфферта, ЗсЬоІае Саі. 2, рпд. 18С. 

*) Я санов. съ тойо, воіит, о кол, см. § 698. 
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ЬаЬаі: ісі сиіео тоге зно ѵійеЬаіиг і'ясеге. БпІІ. Саі. 37. Тап- 
іит рго$йге$«п5 егаі а саяігіе. и г гіітісаіигит еат аррагегеі. 

Ілѵ. 37. 39. Р/аіо іапіит аріні Пшвукшт роіиіі ѵаіиіідие 
еіочиелііа, Щ еі регзиаяегіі іугаплігіш ѣасеге Лист. Хер. 1>і«л. 

3. Еех іапіит аисіогііаіе Сопопів тоіав еві, иі ТізБарІіегпет 
ЬозГет іпгіісаѵегіі. Хер. Сои. 4. Айісі диіе§ Саезагі іаиіо- 

реге йііі ‘) ргніа, пі Ііиіс щоіевіыя нов і'иегіі. И. Ай. 7. 

КиІІн Ьнседаегпопе іат еві поЬііій ѵісіпа, диае поп асі есе- 

паго еаі. 1(1. Ргаеѣ Объ аідие айео см. примѣ?. 2 въ § 561. 

557. Аедие, рагііег, ]шіа, іапдиат, диазі, регіпйе, ргоіпАс, 
иі. Аедие 5), собств. на одинаковомъ уровнѣ почвы, дорогъ (ровно, 

плоско, гладко), получаетъ значеніе на одной, одинаковой высотѣ, 

въ одинаковой силѣ (съ один силою, твердостью), точно такъ же 
сильно, одинаково хорошо, но рагі1ег=ев одинаковомъ отношеніи, 

т одинаковыхъ условіяхъ, равнымъ образомъ, точно такъ же. 
Частицы: какъ и, либо съ, слѣдующія за тѣми или другими 
изъ помянутыхъ выраженій, переводятся посредствомъ аідие (ас), 
еі, а послѣ аедие у Ливія—такъ какъ оно имѣетъ смыслъ 
сравненія—еше и посредствомъ дшшк послѣ рагііег у Цице¬ 
рона и другихъ—такъ какъ въ этой частицѣ есть понятіе со¬ 
поставленія, сближенія—еще и посредствомъ сиги, особенно, 
когда рѣчь идетъ объ одновременности двухъ событій либо со¬ 

стояній. Поэтому аедие ас 8І зе. въ татй-же сидѣ, твердо¬ 

сти, съ такою-же силок, твердостью, какъ если бы, О )ихга 
см. §541. Тапдиат—пишется и іатдиат—характеризуетъ поло¬ 
женіе или дѣйствія предмета въ данномъ какомъ-ниб. случаѣ 
тѣмъ, что выставляетъ наравнѣ ею положеніе или дѣйствія 
съ положеніемъ, дѣйствіями или этою самого предмета, ко¬ 

торыя предполагаются извѣстными, — либо съ положеніемъ, 
дѣйствіями ткою-тб. другаго предмета въ какомъ-ниб. уже \ 

бывшемъ случаѣ, и поэтому оно зн. совершенно такъ, какъ. 
Слѣд. іапдиапі въ сущности выражаетъ равенство, а по обсто¬ 
ятельствамъ и наружность, видимость въ отличіе отъ дѣйстви- 

*) Тапюркіе въ связи съ іші, а въ слѣдующемъ предложеніи іаш съ поЬІІів. 
*} С*. § 148. 
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тельностп, подлинности настоящаго положенія дѣла; такъ бы¬ 

ваетъ напр. когда послѣ іащиат *) стоитъ сппртосйѵив либо 
какое-ииб. приложеніе или сказуемое съ опущеніемъ сшршс- 
йѵі отъ езее. Тоже зн. и Таіщпат а с. соиртсі., и положе¬ 

ніе, дѣйствія предмета описываются такими признаками, каше 
шлв-бы къ нему самому либо къ другому какоыу-виб. предме¬ 

ту, если-бы тотъ либо другой случай былъ налицо,—точно такъ, 

какъ будто-бы, пко-бы. С^иаа, какъ будто, какъ пудто-Оы, какъ- 
бы описываетъ качество, спщіалъный характеръ дѣйствіи како- 

го-наб. предмета и сравниваетъ это поведеніе, эта пріемы съ 
качествомъ, образомъ дѣйствій, пріемами, какіе тотъ самым 
предметъ или другой ткой-тб. тлказалъ-бы, если бы — по¬ 

ложимъ—явился случай, означенный теперь сослагательнымъ 
наклоненіемъ. Значеніе ие измѣняется, если, для ясности пе¬ 

ріода. передъ фіакі, срыы ѵего стоитъ точка,—именно, тогда 
смыслъ будетъ: это совершенно въ такомъ родѣ, какъ если-бы. 

или просто: будто. ужъ будто (неужели, развѣ—?). Часто въ 
помощь союзу (ЩЛ8І стоитъ въ главномъ предложеніи зіс, ре- 

гігкіе, ргоіпсіе. Потомъ, если качество, образъ дѣйствій пред¬ 

мета предполагаются одинаковыми съ дѣйствіями этого пред¬ 

мета еще въ другомъ какомъ-нпб. возможномъ случаѣ, и по¬ 

этому сказуемое, означающее это послѣднее поведеніе, можно 
и опускать,—то ^иащ зн. какъ, какъ-бы, т. е. какъ еслн-бы 
предметъ былъ, дѣлалъ что-нпб. и т. п. Часто въ такомъ слу¬ 

чаѣ сріазі выражаетъ близость къ тжму-ниѵ. опредѣленному 
качеству, къ опредѣленной мѣрѣ, опредѣленной степени, а 
отсюда переходитъ еще къ тому, что имъ кате-ниб. выраже¬ 

ніе пополняется, усиливается, либо слишкомъ смѣлое, слиш¬ 

комъ рѣзкое ослабляется -), = какъ-бы, въ нѣкоторомъ родѣ, 

въ извѣстномъ смысмъ, такъ сказать, приблизительно, почти, 

однородно съ раеие, Сеге э), о которыхъ и см. § 577. Слѣд. 

невѣрно прежде говорили, что будто діші выставляетъ чисто 

*) Обыкновенно ноелѣ стоящаго впереди зіс либо На. 
*) Зейфферпп, Ьаеі. р. 524. 

') Крицъ, 8аІІ. Ли#. 48. 

4'2 
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недѣйствительное, несуществующее. простой призракъ, види¬ 
мость въ противоположность дѣйствительности, подлинности, 

Рсгітіе, образовавшееся такъ же, какъ деінде, ргпіпгіе. собств. 
зе. похоже на то. что сейчасъ сказано, точно такъ же к. 

п слѣд. утверждаетъ, что дѣйствія какого-ниб. предмета въ 
данномъ каконъ-ннб. случаѣ находятся нли требуются въ соот¬ 

вѣтственномъ либо одинаковомъ отношеніи, пропорціонально 
съ дѣйствіями того-же самаго либо другаго предмета въ какомъ- 

ниб. другомъ случаѣ. Понтомт реппбе аУдие О&с), регшйе, иУ= 

похоже на то. какъ—. точно такъ, какъ—с. іпгіісаУ. и гоп) 

смотря по тому, по мѣрѣ того, какъ, Ь) похоже на то. какъ 
если-бы. точно такъ, какъ будто-бы. с. еоіунпсУ., но ни въ 
одномъ изъ обоихъ случаевъ не бываетъ безъ глагола, какъ 
бываетъ Уандиага н диахі Такъ ко н регіжіе ас 8і, регіжіе 
дііаьі = вполнѣ похоже т то, какъ если-бы вышелъ такой 
случай, что—. всегда съ сослагательнымъ. Ргоінйе, образо¬ 

вавшееся такъ же. какъ регіжіе. выражаетъ живое, горячее 
одобреніе и увѣщаніе, съ ітпрегаУіѵи» либо соіуинсГіѵцб=м 
такъ (ну, такг'і безъ раздумья, безъ колебанія, безъ дальнихъ 
хлопотъ. Поэтому ргоіініе аУдие (ас) с. іпсіісаУ. = прямо, со¬ 

вершенно, рѣшительно такъ (же), какъ, н ргоішіе ас зі, 
ргоігкіе диазі с. сощпвсі,—прямо .‘совершенно, рѣшительно, 

именно) такъ (же), какъ еслибы— какъ будто-бы—. Безъ гла¬ 

гола—какъ бываетъ Уапдиат и диаві—ргоігкіе такъ же не мо¬ 

жетъ быть, кань и регіпйе. Объ иУ, иі ві см. § 608. Ргае- 

вепб те абіиѵаЬак еі сопЕОІашіо еУ ргоре аедие сіоіеіиіо. Сіе. 
Піѵ. 4, 6. Ріііит рапУег Іііз (ЬшіІ8 соіптосІіУаУіЬибдие) (1е- 

гиіі ніі аиУ еУіага атріііга. Тег. НеаиУ. 1, 1, 80. СагіУаУе пои 
рагіУег ошнез енетиз, и сейчасъ йотомъ: Нопоге еУ §іогіа еі 
ЬепеѵоІепУіа сіѵіиш У'огУазве пои ащие опше8 ерепі. Сіе. 

Ой'. 2, 8. 8іс ехеедиаг, иУ гае аедие УН» ас і'гаУгі еі НЬегів 
Н08УГІ8 гезУІУиУиш риіеб. 1(1. АУУ. 3, 15. Раггіег кипе орега 
ше айіиѵав ас ііибиш п* оріУиІаУа ев. Тег. Ріюгпі, 5, 3, 3. 

КіЬіІ аедие ’) іп гериЫіса аідие Шага ѵеУегеш ішіісіогиш ѵіпі 

*І Иоп рагііег аЦие не говорилось. 
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2гаѵіШетдие тесршіі. Сіе. Саес, 3. Ше, 4111 ’иаес нов ѵійіі, 
е* ѵіхіззе сит гериШса рагііег еі віпші ехйтсіш ѵійеіиі 
ейзе, Ігі. Ог. 3, 3. Е§па1іі гет аЪветів иі Іиеаге, щщ а іе 
реіо ас &і теа тіе§оІіа еввепі. Сіе. Біѵ. 13, 43. Коп Ьос яій- 
сері, пі іащиат тпа§І8Іег оюпіа репег^иегег. И. Кер. 1. 24. 
Е тЛа дівседо іащиат, ех ѣовріііо. У. Зев. 23. Тащит 
іііі ірві аіщиід ассідегіі асегЪіІаІів, ашгіпшг. У. ВгиС 1. Ѵі* 
деаз виадео Ійщтт ві г ев іиа а§аіиг. Ій. Кт. 2,16. Наздпі- 
Ъаі іащиат ад ргітит айѵепіит Котапопш оссигвшжв (вс. 
еввеѣ}. ііег ад таге еопѵегііс Сіѵ. 21, 61, п здѣсь ем. Фабри. 
Онтіішв ішіаіит еві еі іи апіто диш швеиіріиш, 1>еоз евзе. 
Сіе. Ашіеіііае ѵів евІ, иі ипиз дит апітив і'іаі ех ріигіішв. 
У. Еаеі. 25. Ех ео ііитше іведю дит соШз огіеѣаіиг. $а11. 
Ли§. 48. гдѣ циаві въ связи съ тедіо. О шпек агіев дші 
со^паѣіопе чиадаш ') іпіег зе сотіиепШг. Сіе. АгсЬ. 1. Ма- 
Іег тіііі ад редев ніівега уасиіі, дит е^о Шіит е^из ехсі- 
шге аЬ іпіегів ровнеш. Сіе. Ѵегг. 5, 49. Ні. дші виа гез 
аиі Ііоиоа араШг. ііа діітетег Каеѵіо тогеш §епші. Іи. 
фппС 2. Ео сегіатіие вирегіог Аіехапсіег, іпсегшш, чиа Гіде 
сиііигиз, 8І регіпАе ееіега ргосеззіввет, расеш сиш Нотапів 
іееіС Ілѵ. 8, 17. Сгеаіі ІгіЬіші вит пцтего аддііо ігез ре- 
гіпйе ас дио апіеа Іиегіпі. Ьіѵ. 2, 58. Наее регіікк вша. иі 
ар'ипіиг. Сіе. Ог. 3, 56. Ад е]ив Шгешеш ѵиікив соийихн 
регіпйс ас ві воіиз адѵепівзеі. Кер. Аіс. 6. РЬіІоаорЬіа (аи- 
Шщ аЬевІ, иі ргоішіе ас де Іиішіпит ѵііа еаі шегііа Іаиде- 
Іиг, иі а ріесіьчие пе§Іі^аіог. Сіе. Тазе. 5, 2. (Зиі ее ішііо 
СІѴІ1І8 Ьеііі оЬіиІегат, в. виа орега іи Ьеііо иіі ѵеііеі, Саеваг 
ргоіпйе аевІішаЬаІ ас &і ивив еввеі. Саев. В. С. 3, 1, Кипе 
Ьошшев иоѵі іигііш родив <]паш Ьопів шЧІЬиз ад ішрегіа еі 
Ьоиогек іііішііиг, ргоіпЛе диазі Ііаес регве ірвасіагаеі ша§- 
іііііса 5ІиІ ас иои репшіе ЬаЬеапІпг, иі ергиш, еа вивіі- 
иеиі, ѵігіив еві. 8аЛ. .!и^. 4. 
Прим. «Сократа чтили его друзья точно такъ, какъ учителя» 

можетъ значить: 1) уваженіе, съ которымъ принимали Сократа 

’ О встрѣчѣ циазі съ чи*йат са. ШтнрыСурю къ Сіе. АгсЬ. ра|. 30. 

42* 
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друзья его, было то самое, какое ученики должны оказывать 
своему учителю; 2) уваженіе, съ которымъ—друзья его, было 
въ родѣ того уважен'я, какое они гімѣли-бы къ нему, если-бы 
онъ былъ ихъ учитель; 3/ уваженіе, съ которымъ—друзья его, 
было совершенно похоже (не меньше) на уваженіе, какое оня 
оказывали-бы, если-бы онъ былъ ихъ учителемъ; 4) уваженіе, 
съ которымъ—друзья его, было прямо (совершенно) »»о самое, 
какое было-бы. если-бы онъ былъ на самомъ дѣлѣ ихъ учи¬ 
тель. Так. обр. по-лат.: ]) Босгиіегп апіісі Іаидшіш гплрікігит 
соІеЬяпі; 2)-диаяі тарі&Тгшн соІеЬапі; 3)-регітіе ас 
еі ео тарівіго иіегеійиг; 4)-ргоішіе диаві—- —иіегеійиг. 

558. Аііав, аНіег. весив, (іію/ііі и аііодѵт. сеіегит, сеіе- 
га, сеіегодиі и сеіегодиіп. Аіій4, образовавшееся такъ же, 

какъ Гогае, зн. «нтшчтб. ее. другое время, т другой рам, 

въ другую пору» (не теперь), а так. обр. часто зн. еще а) 
послѣ, впослѣдствіи. Ь) прежде, раньте, с) иной разъ, шо- 

гда,- всегда чисто о времени, тогда какъ аііо Гегпроге... укя- 

зывало-бн на самыя обстоятельства времени. АІітег 1 ) = т 
иной (другой) манеръ, другимъ образомъ, иначе, пе такъ, по¬ 

томъ еще 2) = 'подъ другими условіями три др. уел., на др. 

уел.), и Ь) въ, прожатомъ случаѣ. Аііодиі и аііпдшті, т. е. аііо дио 
то<1о, собств. зн. сш другомъ,томъ отношеніи, при другомъ усло¬ 

віи (подъ другимъ уел.)»: но это значеніе видоизмѣняется частію 
отъ мѣста въ рѣчи, частію отъ обобщенія кореннаго смысла, 

и, когда это слово стоитъ въ началѣ предложенія, большею 
частію получаетъ знвчевіе Ь) если-бы (дѣло) было не такъ, 
безъ этихъ условій, въ противномъ случаѣ, = 41101! нія йа е.Ч8еІ1); 

2) зн. и кромѣ того, % въ другихъ случаяхъ, и безъ того, и 
вообще, г/же само по себѣ ■). 8еспв въ ехігішееив, іійгін- 

весик, аіігшвссіш, ійгіпкесик, еігеишвесив, въ до-классическоЙ 
лативи и у позднѣйшихъ встрѣчается въ смыслѣ предлога = 

Танъ въ единственномъ, но достовѣрнощ, мѣстѣ у Цицерона. которое 
вриведено нике. Сл. Зчйфферѵіа къ Ь&оІ. р. 147 и Йсіюі. Ьаі. И р. 83. 

!) Сл. Митчелла къ Сигі. р. 191 вц. 
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яееипйшп. оком, вблизи, подлѣ, у, при '). Отсюда выходятъ, 
что оно собств. не=та1е, іаіво и т. п и не прямо шетао= 

сопѣга а), но очень можетъ сдѣлаться тѣмъ в другимъ по свя- 

ян рѣчи и но контрасту съ сосѣднимъ понятіемъ. По крайней 
мѣрѣ, оно пикоіда не выражаетъ контраста съ дааіе, Ыви в 
т. п, и поэтому никогда не зн. хорошо, правильно и т. п. 

Дѣло та* томъ, что, не желая зараныде пугать худой примѣ¬ 

той, взяли въ обычай—вмѣсто словъ: «неудачно, худо» н т. в. 

вставлять въ рѣчь слово иначе, не, таке !), (какъ и по-русски 
гов. «если что-ниб. не тоню), и выбрали слово веста: 8то 
слово потому показалось всего больше пригоднымъ, что оно. 

какъ видно ш ехігіпвесив (на (по) наружности, по внѣшней 
сторонѣ), ілѣгіпвесив (на внутренней сторонѣ) и изъ аіѣгітае- 

сив (по другую сторону, на другой сторонѣ), да низъ веста нь 
смыслѣ весшніит, — первонач. значило подлѣ, около, сторо¬ 

ной. і), откуда само-собою вышло, для нравственныхъ условій, 

значеніе: «не такъ, какъ сейчасъ было сказать, а затѣмъ и 
значеніе сопѣла, т. е. совсѣмъ. противно тому, что сейчасъ 
было сказа,но. Такое объясненіе смысла веста подтверждается 
и тѣмъ, что выраженія: весив ассіііеге, веста сесіеге, весив 
ргосейеге, весив сагіеге, весив ехівѣішаге и пр.=:«д)о... вы¬ 

ражаютъ однакожь только мысль: иначе, ш такъ, — совершенно 
не танъ, какъ ожидалось: не хотѣлось сказать прямо іпаіе.... 

Въ выраженіяхъ: поп веста, Ііаші веста, ион весив п Ііаиі! ве¬ 

сив ас, а по Цицерону еще и ііаисі весив фшп, главнымъ зна¬ 

ченіемъ стало нъ свою очередь «совершенно такъ, рѣшительно 
макъ (г. е. такъ хорошо, такъ умно, искусно, кстати, акку- 

') Такимъ образомъ сродно съ кециі, ап, о чемъ сд. Курціуса, Огиші- 

ги^е ГІ, стр. 48. По другимъ словопровзводствамъ слово зесия состоитъ въ 
свяви съ ««г, либо съ ае^пія. Сд. Дедерлейна. Спвов. ч. VI. стр. 327 а. 

ѵосе- Корссепъ, Кгіі. Вейга^е, стр. 4—11. 

я) Какъ иоиимаеть кореввое значеніе этого слова Зсіг^ертг., Ьаеі. стр. 202. 

’) ѵАла<ыс а (что-ниб.) })не такътакъ же не употребляется въ 
вротивоположиость словамъ: асЫееЬь, зсЫішт, худо, скверно, нъ значеніи 
чеіо-яиб. хорошаго. 

4) Ол. ниже мѣсто Сіе. МП. 10. 
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ратно, тщательно и т. п.), катъ. Сеіегшл, — у Цицерона, 
встрѣчается рѣдко, у Цезаря вовсе нѣтъ, но у другихъ 
часто,—:ш. впрочемъ, т. е ѵно» касается чо прочат, осталь¬ 
ном; но на практикѣ, по ходу рѣчи, это значеніе принимаетъ 
такіе оттѣнки, что переходитъ въ значеніе 2) оставивши въ- 
сторонѣ -что, за исключеніемъ .тош, Ъ) съ другой стороны, 
въ прочихъ отношеніяхъ, вообще, 3) но, впрочемъ, какъ-бы-то- 
ни-было, во всякомъ случаѣ, только '),—особенно часто у истори¬ 

ковъ означаетъ продолженіе рѣчи о главномъ предметѣ (послѣ 
перерыва рѣчи о немъ либо безъ перерыва). СеІРга, у Цицерона ■} 
сомнительное, зн. въ другихъ, прочихъ, остальныхъ стать¬ 

яхъ, частяхъ, пунктахъ, отдѣлахъ, а отсюда и впрочемъ, съ 
другой стороны, съ другихъ сторонъ, въ другихъ, прочихъ от¬ 

ношеніяхъ, и употребляется не только передъ глаголами, но 
еще—да и всего больше—при прилагательныхъ п нарѣчіяхъ. 

Впрочемъ въ смыслѣ ееіега встрѣчается и ееіегіх іи геіяік, а 
въ смыслѣ ееіегцш еще бе сеѣего %—то и другое есть даже 
и у Цицерона, Сеіегодні или ееіегооиіп впрочемъ, съ другой 
стороны, ой другшъ отношеніяхъ, вообще употребляется очень 
рѣдко, совсѣмъ не встрѣчается у Ливія, Тацита, Курція ‘), не 
встрѣчается и у Цезаря, у Цицерона читается пять разъ, но 
ивъ инхъ три раза сомнительно 5). 8еб ріига вепЬетих аігая 
Сіе. Оіѵ. 7, 6. Хиициаш віне ивига гесісііѣ, циоіі ассеріі, ве<1 

аПав итоге, ріепітцие та^оге сит і'еіюге. И. 8ен. 15. Кип- 

(-1 наш :і аііав апіе Іаиіш» іеггог вепаіит іпѵазіі. Ілѵ. 2, 22. 

Нос шиііо Ііі аіііег іи Сгаесіа. Цер. РгаеМ. Кіііі! еві, бе 
дио аіііег іи веМіав аідие еро, Сіе. Тіп. 4, 22. НіЬіІ іи ее- 

паіи асіиш аіііег-, уиат *) ві ріеЬів іЪі еввеі сопсШшп. Ьіѵ. 

’) Сл. Митчелле къ Сип. ]>. 14. ФаСуш, Ілѵ. 21, О. 

') Нейффсрть, Ьаеі. р. 523. Кребсъ, АнііЬагЬ. и Гапдъ, Тигкеіі. к. ѵ. 
’) Сіе. Гіи. 1, 7. 

‘) Сл. Гама, Тигвеіі. 8. ѵ. 

') Удержано Сіе. Оіѵ. 6, 10. А и. 12, 8, чіш-ртую лучшими издат еляхе къ 
Сіе. N. V. 1, 22. Ог. 25. Оіт. 9, 10. 

‘) Тинъ чисто аііав ѵійего и т. под. 

’) Типъ еще часто гои. ваере аііав, кешрег аііав. 

*) Въ отрицательныхъ иредложееіяхъ танъ же хорошо, какъ и ацне. 

I 
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23, 4. АШег оЪвхзіете Мо Іаіеіиг зе пои роіиівзе, пізі ай 
йаз сотгпепіісіаз йесііпаііопез сопЦрзвеІ. Сіе. Іаі. 20. АШг 
аттсіііае зІаЪйез еже поп роазѵші. Ій. Ьаеі. 20. Гіі оЪѵіат 
Оіойіо Нога ипйесіта аиі поп тиііо зескз (около того, т. е. 

раньше или позже). Сіе. МН. 10. Марпш Іюню ѵеі роііпз 
зишішв еі йшірііагів то Саіо езі: пето йіееі вест, 1(1. Гіи. 
3, 13. Отіогит цепей еже Йісипіиг, Іапциага роеіаѵит: ій 
весив езі. Ій. Вгиі. 85. КоЬіз аіііег ѵійеіиг. гесіе зесидое, ро- 

зіеа Ій. І)іѵ. 4, 25. Март, сопзоіаііо езі, сит гесогйаге. 

еііатяі весив ассійегіі, Іе Іатеп гесіе ѵеге<ріе зепзіззе. ІЬкі. 
3, 6. Моп (Ііхі весив ас зепііеЬат. Ій. АН. 6. 2. Ке циій йаі 
весив, циат ѵоішпиз. Саез. В. С. 3, 26. МіИіез Іаиіит, диі 
зециегепіиг сиггит, йеГиегапГ. аііщиі тарийсиз Ігіитрітз 
егаі. Ъіѵ. 37, 46. Тгіитрйаіѵт сіе ТіНиПіЬиз: аі'щиіп шіііз 
ѵіеіогіи іиіі. И. 7, 19. Сгейо шіпітат оііт ізііиз геі іиіззе 
сириіііаіет: аіщиі ятііа ехзіагепі ехетріа таряит. Сіе. 
Еец- 2, 25. Вгеѵііаіет ер» сизіойіепйат еззе соийіеог, а 
саивйа ретііііаі: ійіщиг ргаеѵагісаііо езі ігапзіге (Исеийа. 

Рііи. Еріві. 1, 20. Кои Іеииіі ігаш, сирз аіщиі пои роіепз 
егаі. Сш'І. 4, 7. Ѵіа Ьгеѵюг рег Іоса йезегіа: ееітіт йіе- 
гит егаі і'еге Несет. Кер Еиш. 8. Ер> те іп Сшиаііо, ргае- 
Іегциат ерюй зіпе Іе, ееіегшп заііз соштойе оЫесІайат. Сіе. 

Ог. 1. 8. Гегзеиз, диши іи сііез тар? сегиегеі зііі зрет пиі- 
іат герпі зирегеззе, пізі іп зееіеге, асі ій ипит оптез сокі- 
’аііопез іпіеисііі. Сеіегит с{ішт зе пе ай ій ^иійет рег зе ѵаіі- 
■Ішп сгейегеі, зіприіоз атіеогит раігіз зегшошЬиз регріехів 
иеііііі. Ьіѵ. 40, 5. Ѵігиш сект ерерит зесиіа атЬШо езі. 

1(1. 1, 35. Маеиіас Гаіегпит тіііі зетрег іііопеиш ѵізшп езі 
Іеѵегзогіо; зі шойо Іесіі заііз езі ай сотііаіит позіши ге- 

сіріетіиш. Сеіегщиі тіііі диіііет Іосиз поп (Іізріісеі. Сіе. 

І)іѵ. С, 19. 

559 и 560. Аві, аі, вей, аиіет, ѵего, ѵетп, те. Азі есть 
старолат. и стихотворное, впрочемъ встрѣчается даже и у Ци¬ 

церона въ письмахъ ай АИісшп, и значитъ тоже, что аі. Осо¬ 

бенность этого послѣдняго та, что оно 1), хотя и не часто, 

ставится передъ сопіга, аі сопіга; 2) что послѣ зі и екі но- 
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средствомъ его одного либо съ сгпе. -аігет ,с.іѣі. аі сегіе. 
аі ваііеш: *> присоединяется послѣдующій членъ періода: 1) 
что послѣ отрицательныхъ выраженій для перевода но оно ни¬ 
когда не употребляется: 4> что оно ставится передъ еего. іи. 
іііе. сказанныхъ въ контрастъ, противительно: 51 что оно глав¬ 
нымъ образомъ употребляется въ возраженіяхъ, и подъ это 
именно значеніе можно подвестп всѣ случаи употребленія этой 
частицы ' і Главное, коренное значеніе аі то. что оно въ прямой 
контрастъ какому-ннб. выставленному обстоятельству, либо дѣй¬ 

ствительно случившемуся, либо подразсмѣваедгому. выводимому 
язь положенія, мѣста, чпиа говорящаго, заявляетъ о какомв-нѵС. 
{друшмъ I фактѣ, либо 2) требуетъ какоіо-ниб. факта, либо 
спрашиваетъ о ттмъ-ныб. фантѣ, = но. напротивъ, но за¬ 

то. ) «о однако. Особенно надобно замѣтить, какъ аі упо¬ 

требляется въ аплітепШіо (?іііуееііо, оесирайо, сопіиіаііоі: * 
въ такихъ случаяхъ начинающаго затрудняетъ особенно тотъ 
пріемъ, когда ораторъ дѣлаетъ . сраженіе съ точки зрѣнія 
противника, противной стороны. Въ такомъ случаѣ аі зн. 

шдшез. гіісез. бісег аіщиіз... — ты возразишь, выставишь на¬ 

противъ, спросишь, скажутъ противъ этого, спросятъ и т. п..— 

если нужно будетъ вставить какое-ннб. нзъ такихъ словъ для 
ясности рѣчи. Ш беІиЬга сіеогиш ріеіаге, (іошо? виоз ціогіа 
(іесогаЬаиі недпе ѵісііз чшсциаш ргаеіег ш]ппае Іісеиііаш 
егіріеЬапі. аі Іи соніга еа опшіа аосіія айеюепші, цине Іог- 

іі5&і!ііі ѵігі тісіогез геі^пегам. 8аП. Саі, 12. СгЬеш геііп- 

<}іш? «N011 езі, ііщиіг, ш рапегіЬия гекрпЫіса». іп агіе еі 
ГосІ5 «Гесіі іііеш (то есть, покинулъ городъ» ТІіепішіоеІезв. 

*) Аі зШ«?т=(есм ужъ я, хтш я же болью» ве высшія степень), (по) ча 
ив край»*» мѣрѣ (певшее, нѣсколько), аі сегге=<есх* а, хота а не это), то 
(іюі яекрелмко (Другое) іш что къ перлиту случаѣ выставляете* только 
утка кь мірѣ, къ геднчавѣ. а въ яоелѣдвемь дается гУѵете вь гонъ, что 
усттплеяаа* дола непремѣнно будетъ вгполнеаа, 

!і Прі ьтомь вообще «окно аврамтьса- а, авпротвиъ, вравоку, уп^инье, 

внстаияв іа ладь, требую, —еед* вегами» такахъ выраженій аухаа 
дал асвкс гп рѣчи. 

') Бгимебах*, Стад. стр. 542. (Руесігіі иеп с- "1—э73'>. 
*) Зеіффер*ь, 8с1(0І.- 5 30. 



Лі пои іесіі ійега Регісіез, <ршш иййі ртаеХех аошь паве* 
геи Сіе. АН. 7, 11. 5оп ріасеі АпЮпіо еопайаіИБ тт, аі 
ріасиіі Бегтіііо, шпШз айв. И. Ий. 2, 5, М^огеа войн 
Тпзспіапов—іп сіѵііаіеш аееерегшЛ, оі СагЛаеіпет ех Иц- 
тапйатп іішбішз зизХиІепші. Ій. Об. 1,11- ММ рго ашюхіл. 
<рн Ітос еі йісегеі: аі Ше моЬіз адйіевйіш сшп Іаѣпз зе 4о- 
пшт тае&т ѵенИіпнп еззе йіііх. Ы. РЪіі. 1. 5. Агсет }х& 

зееіеге етіат ЙаЪіпі ЪаЪепЬ аі та, рйег йешв Ьотпиширк. 
Мне ваііето аг се Ьозіеа Ілт. 1,1*2. ѴиЙ песете еззе Мііопі рго- 

іісівсі Еапиѵішп Шо ірзо, «по ргоіегіиз езі. йе: іииріе «Ме- 

ѵегііі АІ ^ио діе? Сіе. МЭ. 17. Опій рогго <}ваш*й«шв еа* 

Расіптпие 5ІІ? Лі сошіаі. А «$00- Аі раіеіЛШ. 6. ^иевогет 
Соеііит ргаерозві ргоѵіпсіае. Риегит? іщрпез. Лі ^вавяпх- 
гет. аі поЪііет айо1е*сеп1ет. Ы. Кт. *2,15. Ба емка Авто- 

віа: Р- Пошит Сіееготз сопзШо міегіееіиш еззе. Цтероиъ 
возражаетъ: Аі Мііопі (івіегГестогі Сіойіі! не Іатеге «ршка 
роіпі. Ргшн евіш геш ітаязеаі, (ршв <}шз^в»аі жрісашг 
йтсіигит еззе. Аі зоаеі (= ^пазізй. іінршз). бсіііееі е «ш 
апішиз Мііоиіз (=^иа>і із таегіі—». ні ргойеззе га раЫзсае 
яте яиазоге поп роззеі. аі кеіатаз ши с—Ьіешнз ез_ іь- 

цаіез '. диій? Егео еіс. ІЙ. РЬіІ. 2. 9. Ы фіот опшіЬаз т- 

гага ѵійегеіпг Лі. іш}ші, іііай шегііо (іеіо. Хер. ірЬіег. 4. 

8і «йена Ьас сопшшеііа зит, аі та іін%по$. імегея. Тег. 

Епп. 5. 2, 27. Щваш аіхрю, зі поп Ыию, аі тікт еегіо ал¬ 

іи сіѵиаііз Ьаес зіиііі.ч еіеггеге роззепш. Ос. Оіг, 9. ■>. 

Ниіс е($і п^іищиаш рагею :Швз темно, аі рго поят Отек 
тепгаш §гайаш йеЬіші^пе геіепшвя. М. Ог. 3, 4. Объ и 
(аіпеп сл. подъ зе<1. 

А( епіпі —но ешл,—мо. конечно, но—мрляи. вырапт 
либо усаленное простое аі, либо то, «го иршіе ала ом- 

мара, сдѣланный вирамевіемъ съ аі, л самые «мы» «ихш- 

шемнъ, естествен*. *) Аі у ем—но «зиоі бел еажашя, 

конечно, ріиумлется, выракаегь олхгь тешенное простое аі, 
но въ таков ь смыслѣ, что высяншжач каіа-ам аяшортнеж 

Ьі -. хлі- 
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самой истины и часто начинаетъ возраженіе пылкое, горячее, 
одушевленное. ') КоЫв ѵоЫдаип ГоесЗик еяі а С. Ьиіаііо соп- 
тііе ігіиш, і« цио дипш саѵегеіис ипоппшрк1 еосіів. піЬіі бе 
8а(Дш1нш саиіиш еві. Аі епіт ей іоѳбеге, чти! сит Назііги- 
1>н1е ісіит езі, 8пщшіті ехсірінпіиг. 7„іѵ. 24, 18. Изложивъ 
доводы въ пользу выбора Помпея въ главнокомандующіе про- 
іивъ Митрпднта, Цицеронъ говоритъ: Аі епіт Ц. Сніиіт 
ііеіщие У- Ногіенвіив аЬ Ьас гаііопе (Ііввепіінпі. Мапіі. 17, 
я опровергнувъ возраженія обоихъ помянутыхъ ораторовъ, про¬ 

должаетъ: Аі епіт не чин! ноѵі іші сопіга ехвіпрія аЦие 
іпвіііиіа шауогиш, ІІжІ. 20. Сл. еще а( епіт въ вопроситель¬ 

ныхъ предложеніяхъ Ілѵ. 6, 15 п—въ параллель съ бившимъ 
впереди аі—8аіі. Саі. 51, 25. Объяснивъ, какъ гибельиы бы¬ 

ваютъ Седев адтагіае н поѵае Ініиіае для ихъ вводптелей, 

Цицеронъ продолжаетъ: Каш сиі гев есеріи еві, еві ішшіеив: 

сиі (Іаіи еві, сіізвішиіаі ве ассіреге ѵоіиівве еі шахіше ін ре- 

сшііів сгесіігіе оссиііаі вииш дашіііші, не ѵніеяіиг поп іпічзе 
воіѵежіо: аі ѵего іііе, циі ассеріі іцінгіаш, еі шешіпіі еі ргае 
че іегі (Іоіогеш вииш, и потомъ, ниже: (^нцГ? повігоа Сгас- 

сііок пошіе адгагіае соиіенііопек репіпіегипі? Аі ѵего Ага- 

тик Бісуопіив регіесіі (вознагражденіемъ за потерю при обрат¬ 

ной передачѣ помѣстій прежнимъ владѣльцамъ), иі оишез соп- 

согйіа сошіііиіи еіне чиегеіа ііксебегеиі. Сіе. ОН'. 2, 22,— 

мѣсто, которое надобно взять въ контекст!, к елпчпть съ 
Иіііі. 21, 75. 

8е<! ■) прежде всего выражаетъ, что стланное опереди (гдѣ- 

пиб. вт, рѣчи) надобно принимать не чь ею цгмом;• и пол¬ 

ном,-, дѣйствительномъ точеніи и не со всѣми Послѣдствіями, 

кшіін оттуда—пожалуй—и выходятъ,—но только съ оірани- 

чешмъ, съ ітѣтиои товоркт, — впрочемъ, однако, только. 

МіІІМек (но своему управленію въ Херсонесѣ) іугапиия і'иегаі 

') Си. ѵего' к Ньііфферта 1. I. 

*і вогял оСіраяішяты'л ичі. 'г п. ирпйапкий іі либо наг. аейиш, кипъ 
ішіішп, во во ислкомі. случи!, „но, подобно во—и ьо ■« НІІІС, ііі*р&жіют'і, ,,мі- 
Діыоидд, отдѣлиннть. 



лрреііатз, зеЛ іиьіпя. 2чер_ Мік. 6. То есть, при словѣ іугап- 

пия не надобно въ этомъ случаѣ представлять себѣ всѣхъ тѣхъ 
признаковъ, каше во всѣхъ другихъ случаяхъ приписываются 
всѣыч, іугяшті: о Мвльттаіѣ это выраженіе имѣетъ силу только 
аъ тѣхъ границахъ, въ которыхъ оао не иротпворѣчвдо ка¬ 

честву увдИІіа, либо совсѣмъ в стушевывалось передъ этимъ 
послѣ ѵт имъ. X іііео Де іезДіівопііз заД» івзігпеитт, зеіі зрмй 
ше иг ішііеаіа ріта ципіп ДезДек ѵаІепД. Сіе. Еер. 1, Зв. То 
есть: у теба подъ рукой много ДезДііпоиіа. во важность ахъ в 
заключении который ты выводишь изъ надъ для вопроса, для 
меня вѣски только настолько, насколько ихъ ае ѵнвчтожаютъ 
агашпепДа. Сюда относится и еяо... іа. Ше трййетп—, вей. 
в чемь разсуждаетъ Думать ^144 ДІер. Доп. стр. 6Д4Ѣ 
Ідиіо ліиеш еі уосо пДі цшйеш Ша Іісеі, зей цито $пѵі- 

Ьи* эттіізцпе геЪп§ заДІ® Десегітпз. Сіе. ОС 1, 59. Изъ 
понятія ограниченія выходятъ '2І и снятіе нодмежи. і’аіваішв 
пнипшч кого о, вей ѵагіца іи отпі ревете тіие іиіі. Хер. 

Раи®. 1. Очевидно, большею частію все равно, иоправкой-да 
понимать какую-ниб. мысль, приведенную съ частицей зет!..шбо 
ограниченіемъ. Но вей бываетъ въ смыслѣ именно поправки, 

когда оно послѣ усиленнаго отрицанія (пои, поп пшііо. поп 
воіпші безъ еііаш, ціпнріе, еі. либо съ ннми, = но. а. но «, 

а н 'І; а въ смыслѣ ограниченія н послѣ отрицательнаго вы¬ 

раженія, оно. по-прежнему — апроши», оАпн». Въ смыслѣ ш>- 

ираіинкнцей частицы зоб получаетъ значеніе но оожи но о*міі>. 

но іі/мо на инки», чинк когда оно приводитъ отпоръ мыглн. иро- 

тиворѣчаидей дѣлу, дѣйствительности. ві иіііііаз ашісШая сон- 

яіиіінпгег, еаііеш еоштшаДа іііяяоіѵегеі: .аді фііа паіига сот* 

йціСаѣі поп (іоіеяі, іесіп-о ѵегае ашіеіііае яепірііепіае яти. 

(’іс. І.аеі. 9. 32. 5) Особенновадобнозамѣтить стилистическое 
употребленіе зтой частицы, не только въ опроверженіе «дара* 

') Часто вей стоить такъ, что ішорсди, яомцшашт, ион «обе 
Мог іо уснете, ы сот афцѵега сч ыш)іп.,|іці оііыцііяі, аріи! ірыші ргяссіа- 

гімішс («ііиііим) рояішгм: *Ы иШіі тТіяві лгйгйяівшщ Іесегіз. Оіс. Мт. 13.64. 

*У См. .УеіѴз/іернія, ІлеІ. р. бЯс. 
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женш '), во еще я тогда, когда рѣчь прямо о чемъ-ииб. вдругъ 
прерывается,—либо съ тѣмъ, чтобы перейти къ кнкому-ниб. 
другом} пункту, либо чтобы послѣ перерыва и отступленія въ 
сторону, опять возвратиться прямо къ дѣлу, либо когда на¬ 

добно сдѣлать заключеніе цѣлаго Аі Іншіаіив екі аЬ оіппі- 

Ьшз (ТЬисубиіеь). Каіеог, зеб Ни, іН гегип» ежріісяіог :рги- 

бепз, зеѵегив, ргаѵів, поп иі іи іибісііз гегяагеі саизвав. Сіе. 
Ог. У■ 8еЛ бе ііе^гііибіпс район біеенба вині. Іб. Тике. 4, 30. 

б^брия аб іб, ипбе гіещгекя кит и в, гсѵегіитиг. Іб. Вт Г. 87. 

8ей Гіш'в нН: иецие епііи рте Іясгіпт ,|аіп Іогрп рокзиш еі 
Іііс ее іасгітів беіепбі ѵеіаі. 16. МП. 38. Міііі диібега ном 
ѵібеШг: ней біввоіѵегіі капе. 16. Асаб. 2, 24. 8еб іатеп = 

по нс смотря на то,—однако, не смотря т то,—но все- 

таки,-при веет томъ, однакожъ, но въ хорошей прозѣ не 
употребляется пяманеръ аі—іатеп въ послѣдующемъ членѣ 
періода, выражающем], оговорку, уступку, какъ было выше 
Сіе. Ог. 3, 4. иНіісіІе і'иеіи ені. вей сопаЬог Іатеп. Сіе. 

Пер. 1, 43. ЛШшеп или, какъ у Цицерона, аі—іатеп, собств. 

щ емаиоже, большею частію получаетъ усиленное значеніе: 

нс, смотря ни на что, при всемъ тамг,—всетаки, однакожъ. 

8шіі гаогові еі апхіі еі ігасишіі еі йШеіівв вепев. 8е<1 Ііаес 

ніошні ѵіііа випі, поп вепесіиіів. АІ іпоговііав Іатеп еі еа 

ѵіііа, <]ине біхі, ехепваііопів аііцині ііаЬепі. Сіе. 8еп. 18. 

Ѵегит іатеп зн. по при всемъ томъ оонакожь. ЛіЬепіетшішп 

і'вб ваіів ашріае і'иеге, ѵегит аікртпіо шшогсв Іатеп, ціпіш 

Іяшя і'егшііиг. 8:і11. Саі. 8. 8еб еиіш зн. конечно, впрочемъ,—, 

но, разумпшен —, но вѣсъ. Біаііпі ІдісцШ Агсіііаш (Іошит 

виаш кессрспші. Ней спіт Іюс нон коіиш іи&епіі ас Ііііегагиж, 

ѵегит еііаш паіигае аЦие ѵігіиіів і'иіі. (Нс. Агсіі. 3. 

Ѵегит= веб, во выражаетъ еще и увѣренность либо силу, 

шториттіъ истины, либо настойчивость, 8)=-но дѣло въ 
томъ, что—, но только ужъ - , но вѣдь—, ну, да впрочемъ—, 

’) См. Зейфферта, Веко). I аі. 1 р, ] 4К 
Ш<1. р. 20 слд. и р. 7й слд. 

’) Послѣднее тогда, когда частица стоитъ передъ выраженіемъ совѣта либо 
требованія, понужденія. 
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я если шшреда Сила частица отрицательная, то '.ж. а скорѣе, 
а лучше сказать. ') Сходство ѵегит съ веб доказывается тѣмъ, 
что хотя вяобще нельзя ставить ѵегит па мѣсто чисто-логи¬ 

ческаго не<1, однако первое ставится въ томъ же кругу пред¬ 

ложеній, въ какомъ и послѣднее. ) Ні Іе ^аіп, СаШітш. івіег- 

іісі ръччего, сгсііо, егіі ѵегегкІішитЬі, не поп Нос роііиа оішпя 
Ьотіі йогінв а тпе, циаш циЦиаш сшЫіш іасіиш сове ііісаіт 
Ѵегит е^о Нос, циоИ )ат ргніет іасіиш еяве орогіші, еегіа 

<!«■- еаийяа пѳіиіиш аѣіисог, иі і'асіат. Сіе. Саі. 1, 2. йі сег- 

іит еві і'псеге, і’асіаж ѵегит не рові сиіраиі соніегаз т гое. 

Тег. Кші, 2, 3, 97. Кон поп, дииі поЬія иіііе, ѵегит ерші 
огаіогі песеянагіит віі, диаептин. (лс. Ог. 1, 60. Ногоо ей 
поп ггниіо рпиіепк, ѵегит еііш сигіояа. М. Шѵ. 3, 1. 7с- 

гит фййет Ьаес Ьасіепш: ееіеге еіс. Ы. Тизс. 3, 34. $е(1 

Іюс ПІІ1І1 ай те—. Ѵегит Ьос, иі йш, пііііі а<1 гае: іііиііші 
тс—. ІЙ. Ог. 2, 32. "Ѵегит епіт ѵего есть усиленное ѵегшн, 

къ понятію котораго здѣсь прибавляется убѣжденіе въ вѣр¬ 

ности, точности, правдѣ, дезванной истинѣ сказаннаго,=о.меж¬ 

ду/ тѣмъ или но вѣрно и несомнѣнно, или: а, впоь, уж, ко¬ 

нечно—, а иногда, если, наир.,—что случается не рѣдко—за 
нимъ слѣдуетъ (Іешига, зн. еще но уж въ полномъ смыслѣ. 

Копне етогі рег ѵійиіет ргаеніаі, (|иат ѵііат тівегаш аі- 

цие іиііошъіат, иЬі аііеиае зиреіѣіае ІийіЪгіо і'иегія, рег <1е- 

(Іесик ашіМеге? Ѵегит епіт ѵего (однако, но, да-впрочемъ. 

если только мы рѣшимся на борьбу, то нечего намъ бояться 

именно смерти, а вѣрно и несомнѣнно), рго бейт аЦие Іюші- 
шіш Ініеш, ѵісіогіа іи шапи поЬін ей, ѵі»еІ аеш, апіімн 

ѵаіеі еіс. 8аІ1. Саі. 20. Ѵіх сдиіііет иііі Ьопо шобегаіодие 
геці Гасііік егиі іаѵог арші Зугасішаш яиссесіеиП ЫШе сн- 

гііаіі МІСГОШ8. Ѵегит епіт ѵего Ніегопуншз, ѵеіпі виів ѵіііів 

ііевйІегаЫІет еЙ'ісеге ѵеііеі аѵит, ргіто зіаііт сотресіи, 

отпіа фшиі сіінрагіа еввепі, ойетііі. Ьіѵ. 24, 5. АЬн диоѵіз 

') Сл. Рейсига, Ѵогіез. § Э69. 
’) Когда именно ѵегит идетъ им. ші - можво вдѣтъ ваг Зейфферта, 8сМ. 

Таі. ). 1. 



Ьотіпе, (|уцш С8і орив, Ьеле/ісіиш яссірегс дошіемн: ѵсгит 
епт него іс! детит ]иѵаі, 8І, диет аедишп еві і'псеге, І8 Ьспе 
ІНСІІ. Тег. Ад. 2, 3. 1. Сл. еще съ 8а1/. Саі. 20, еще Сіе. 

ѴеіТ. 3, 84, а вообще Крица къ 8аII. Сяі. 2. 

Аѵіет, одного корня съ «о, яйте, = мо, напротивъ, далѣе 
а), а еще, не имѣетъ дѣла съ логическими отношеніями мыс¬ 

лей, въ такомъ родѣ, какъ аі и вес], а только ставитъ ткой- 

шб. фактъ подлѣ чею-ниб. предъидущаго (ужеразсказаннаго ли¬ 

бо указаннаго), но не для того, чтобы отмѣнить либо ограни¬ 

чить значеніе предхидущаго, а только для того, чтобы добавить, 

что нужно для аккуратности разсказа или полноты цѣлой 
картины (излагаемыхъ фактовъ, предметовъ, о которыхъ идетъ 
дѣло). ’) Спеціальные оттѣнки значенія этой частицы: 1) она 
можетъ начинять нводное предложеніе, 2) необходима послѣ 
повтореннаго слова, истинный смыслъ котораго для даннаго 
случая поясняется, опредѣляется спеціально, 2) и 3) употреб- :/ 

ляется такъ же, какъ аі, но чаще, и безъ живости контраста, 

во второстепенныхъ и промежуточныхъ, добавочныхъ предло- ^ 

кеніяхъ силлогизма. 3) (Ъпъіррия Іюню еві ѵегаііив еі саііі- 
ііия: ѵегаиіов еов арреІЦ диоги® сеіепіег піепв ѵегваіиг, саі- | 

Іібов аиіет, диогшн апішив изи сопсаііиіі. Сіе. N. В. 3, 10. | 

(гудев а пиііо ѵібеЬаіиг, ір&е аиіет ошпіа ѵійеіш. І<1. ОЙ'. 3, 1 

9.8іс Уосгаіев бівзегеЬаі, диа)І8 силиконе апіші айёсіив е.ч8е(, | 

Іаіеш евве Іошшегп: диаіів аиіет Ьошо ірво еввеі, іаіеш (дик § 

ев$е огаііонеш, огаііопі аиіет і'асіа ытіііа, І'аеіів ѵііаш. 1<і. 1 

Тіі8С. 5, 16. С^иаш Ьгеѵі іеллроге диоі еі диаші роёі.ае, диі 

*) Такъ же думаетъ и Нлельсбахъ, Стилист, стр. 540 (Гусск. пер. стр. 571): 

Аиіеш выражаетъ хладиокрошюе противоположеніе чего-иыб. новаго иредъ.іду- 

щеыу и переходъ итъ одного въ другому для продолженія рѣчи. Такъ же гои. и 
Зінффершъ, Йеіісі. Саі. стр. 27, который занимаете» больше регоричеекииъ 
употребленіемъ очей частицы. 

!) Этап, именно случай не новнолшгь намъ сказать, чти аиіеш приводитъ 
разлитое. Это опредѣленіе носдуашло-бц дли начинающаго вѣрнымъ ноіюдонъ 

въ иедоразумѣвіішъ въ приведенныхъ мѣстахъ Сіе. ІНв. 39, ІМѵіп, 2, 56 и без- 

числсшшмт, множествѣ другихъ. , 

') <-'•!. ациі, съ которымъ аиіеш въ случаѣ, о котором], идетъ рѣчь, почти 
одинаково но значенію. * 

I 
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аиіет. огаіогев ехвМепті! ІЬігІ. 4, % гдѣ аиіет усиливаетъ 
тонъ рѣчи только вслѣдствіе анафоры въ восклицательномъ 
выраженіи, которое посредствомъ аиіет просто пополняется. 

ТгіЬппі тііііиіп сопвиіагі роіевіаіс і'оейега ас Іецев іегапі 
аиіет еае йишіесіт Іаѣиіае еі циаесіаго геціае Іецез) соіщиігі 
|ііЯ8егапѣ. Ьіѵ. 6, 1. Лгітопегі те ваіів еві: айтопеЬіІ аиіет 
геі риЫісае Ьетрив. Сіе. Рів. ВЭ. Сгоевиз ЪовЬіипі ѵіт зеве 
регѵегзигиіп риіаѵіі, регѵегііі аиіет зиаш. 1(1. Оіѵіи. 2, 56. 

Иесевзе еві, срп іогіів віі,—еипйет ѵез Ьитапаз сіеврісеге 
аЦие ігіі'га ве ровііав агЪіѣгагі. Ііеврісеге аиіет пето роіеві 
еав гев, ргоріег циаз аецгііибіпе айісі роіеві. Ех ерю еЙ'іеі- 
Іиг, Іогіет ѵітт аергііікііпе пишціат аШсі. Отпев аиіет 
варіепіез іогіез. Коп сасііі щііиг іп заріепіет ае«тіІис1о. Сіе. 

Тивс. В, 7. 

Ѵего собственно нарѣчіе,—чего нѣтъ въ аі, вей, аиіет, ѵе- 

гиш, — и въ этомъ смыслѣ употребляется въ качествѣ частицы под¬ 

твердительной ,удостовѣр ителъной — по истинѣ, вѣрно, точно, 
въ сашмъ дѣлѣ, сущая правда,—да, именно,—да, конечно, — 

разумѣется, къ сожалѣнію, къ несчастію, на-бѣОу, -изволь, 

извольте, хорошо, нѣтъ, никогда! (въ предложеніяхъ отрица¬ 

тельныхъ). Ѵего употребляется какъ одинокое, такъ и въ 
связи съ другими нарѣчіями, какъ напр. ішште ѵего, шіпіще 
ѵего, ііапе ѵего? въ отвѣтахъ и вопросахъ, и съ мѣстоиме¬ 

ніями ецо, іи еіс., иногда даже и съ вей, аі, для указанія на 
то, что отпѣтъ, вопросъ, лпбо вообще кашя-ниб. слова надоб¬ 

но принять за сущую правду. А. Рлівіі ваере, ешіо, цшш 
АіЬепів еввев, іп всіюіів рііііоворіюгиш. М. Ѵего ас Ііѣепіег 
цийіет. Сіе. Тивс. 2, И. М. Ап Іи Ьаее поп сгесіів? А. Мі- 
аііпе ѵего. ІЬісі. 1, 6. Ргоішіе циат оріігіоиет сіе ітрегаіоге, 

етт врет <1е ІіеІІо (тоиеЬаі) ЬаЬегепІ. 8ѳ ѵего Ііепе врегаге 
раігев ігешипі. Ьіѵ. 6, 6. Типе ие§ав? Ке^о ііегсіе ѵего. Ріаиі. 
Меп. 4, 2, 67. К#о ѵего, 8егѵі, ѵеііет, иі всгіЫв (§ 1 предъ- 

вдущаго письма), іп шео ргаѵіввішо сави асііиіввев. Сіе. і)іѵ. 4, б, 

ііііі. Это же значеніе ѵего сохраняетъ я въ такъ часто встрѣ- 



чающихся кішГіішнцілх'і.: [ши ѵего ’і, ]шіі ѵего ‘і, інііий ѵпго ‘1, 

іі«Ч|ие (нос) ѵего, іи. которыхъ оно неегда усиливаетъ тонъ, 
и ііосредстшлшъ которых!, переходитъ кт. )ш.ш нртншштгльпа- 
ю сѵта—но ужъ рѣшительно, а ужъ совсѣмъ, чишо-иа-чысто. 
Сагін е( І’Іігѵріа еі Мувіа авгіѵеппіі оріпніні іріоіІіЬіш іііс- 

ѣіошя ртния, і)ііо(і НІюгІіі іштрыш ргоЬиѵспіпІ, (ігпосія ни- 

Гош іішііо тітщ ЛОшніепяів ѵего ГішгііМів герііііінѵспші. Сіе. 

Ог. 8. N пятому, еміі він нніеш аилчпгъ но если, а если, то 
ві ѵпго будетъ но (а) если ужь {непремѣнно), и даі *і зн. 

только однако {впрочемъ) если. Егаш ѵего, которое пест ча¬ 
ще. однако не непремѣнно, егшштся нпередп, ость страстное, 
усиленное ѵего, в страстью можетъ быть тугъ досада, аа- 

боти и т. д, І’бвГгісІіе и Ѵегге розіиіо, и( Уугасизапів Іісегоі 
«еііаіик сопниііиш, іцкні ргііііе ІѴсівзеіК, шіііі геіКІего. Ше 
епіт ѵего неріЛ (оѣдь именно, предстаньте себѣ дераость). Сіе. 

Ѵеіт. 4, (ІС. 
Ѵеге улііі было объяснено § 204. 

5<>1. Аиі, ѵеі, ѵе, нт. Когда раздѣлительный сонмъ вира - 

жастг такую мысль, что /ели содержаніе первою члена не- 

вѣрно, неистинно, неправда, то да истину, на мѣсто тою, 

можно выставить, при.тать только то, чтд выстлано, тре¬ 

буется, спрашивается повторомъ членѣ,- то это будетъ ппі '1. 

Аікіеіиіпт ей іііііріііі шііѵет’к апі ошпіи ы'підііік раііешін. 

І-іѵ. (1, 18 =в Надобно намъ сдѣлать какую-шіб. попытку неѣыъ 

*) Очень чисто ддл того, чтобы ішетишпі. и» ладъ рѣшительную минуту; 

туюь-та. 
*) Ох. уши «5 й!Ю и Лгііфуг)шш, 8(іІю1. Ііііі. I, § 28 о івіп ѵего дли пере¬ 

ходи къ чистому, доио.іпителміому отдѣлу рѣчи и т. п. 
’) Сл. $ Ші. 
*) Неіірнкдіі, оудю іі.іі |и дгними, іші меміо иисініи.т. [І.ч.чІ.лни.И.ЦП г.иі.н.1 

тихія поіійіііі н еулшшія, мі'ікду которыми уіис но существу еегь мптиуіІіілі.ішЙ, 

объективный контрастъ, какъ шшр. унаіи* ііциніиі, ѵігіии ѵіііиіп: .что мидію 
ннъ прим Е,рощ. ни ііііі и ѵсі. Но ін'ііоіііиіін того юиллда можію-би говорить 
тили.о тин мміиіиіио ши яіітегвно, ѵіііин иііі. ѵіііиіп, ііриміо ѵоі іиірюііс, 

шеііот ѵсі ІишІпЫІіш, и м«к*« Нишъ такое игрпішчеіііс пя «летит- Ои-іч-би 
санеріііепію ііі'ііриіоілиіо. 
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іяіѣетѣ; а если гакь мы не едѣдаемц ѵч шйдгп. годько то— 
другою ничего и выдти пе можетъ, что— Отта. цтоеешь 
ш№ ш Ішташш іішсеріаііошлп саііеге ромшті, йене шд еі 
(Іісетіа, цні Ьос ве роз® ргоіііеіиѵ, аиі еіочнепііае потен 
геіищнепііит о.кС Сіе. Ог. 2, 2. Піі огапоие регреіиа шаіо, 
<ртт іпіеггорпге аиі ініетедагі. 14. І'іп. 1, 8, т. е. — чѣмъ 
сиріииишіть. диС>о, не дѣлай собсттлшихъ вопросовъ. «ее по¬ 
дучать «опроси самому. І^шз езі еніш аиі ') (либо, если ни¬ 
кого ужь нѣтъ теперь) <рпв иткриии іиа аиі аѵасіііа ши 
аЫеиіі аиі. Іаіи еЙѴеоаІіз еириІііаІіЬиа, иі—'? Ижі. 3, ІІД^ціі 
іатк'ш ѵегегепіиг? Лиі сиг ііе зиа ѵігіиіе он* * сіе ірзіиз іЦ- 
Ііреиііа іІе.зрегагеіЛ? Слез. В. О. 1, 40. МеИотиче еііісіі 
ѵоіиріах аиі ЬіиіаЪіИогеіп ѵіпіт? Сіе. 1'аг. 1, 3. ^иісі циае- 
Ч«в "ох аиі сііез і'егаі, іиеегіит езі Ьіѵ. 3. 37. і^иаего. пит 
і»1 іпртіе аиі ітргоЬе іесепі. Сіе. ОЙ'. 3, 13. Іи роёііз нчи 
Пишете зоіі Іоспа е»1 аиі АгсШогЬо аиі 8орЬоеІі аиі і’іп* 
(Іііго, зічі Ііопіт ѵеі зеситіік ѵеі еііат іпГга чч-ишіоз. ') Сіе. 

Оѵ. 1, I. Сазйга ішіша Іоеі ас ѵаііо, поп ѵігіиіе аиі агтіз 
шіаішпіиг. Хлѵ. 3, 42. 8іпе ітііііів гелии пег іпіеііійі ѵрііг- 

іціат пес цтіегі аиі сіізриіап роіезі. Ііі Апиі. 2, 7. Если 
ли? по нашему бываетъ =іш скоріы\ ши лучше, іин но край¬ 
ней мѣрт, 1>) и.іи даже и, с) либо иначе, чі противномъ с.пі- 
чіійі,—то не лиаченіе этой частицы тутъ стаишштся другомъ 
й только укашица между понятіями или сужденіями дли насъ 
ияшошетты сочнѣе.' Коп пшіішп аиі шіііі опшіпо (ігаесіз ее- 

ііііпг. Сіе. Тазе. 1, 3. Егіре шіііі ішііс сіоіогеш аиі шішіе 
кіікчп. 1(1. АН. 9, Іі. І.узапііег геншш'аі. іціае іѵці опт І.а- 
іеііиепіопіів еязепі, іггііа ііііша, пізі АІсіЬЫет ѵіѵош аиі 
штгшіт Ігтіііііззеі. Nер. АІС. 10, КіЬіІ іпзапаЬіІе, пес (рокі 
Ь«11» і і лкоіій регзеі)Ш’іц|иш оззе сепзеаііз, сошшім: аиі 

*I (і. аш т. .‘ноо- и пЬпишия. іьчмчь 'И'!. мииртчполмшд V 

ч|чидо*ені)і\ь сі. іфіоііч., ирм.ыжгшіымі, шоке. 
*і Обратимъ нииѵапіо «ѵ атомъ и иі> оОаидь глЬдуеныіхі. ирі-иада'іііахмиі 

іиі при игрмцпшп и ершинмъ >гн пре (луженія ог итрнцателыіцам предай, 
аміями п«лі. ѵгі. 
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Г 
Ігпйга сіешепііае ргаѵіШщис ѵейгае іата рег уепіез ѵві- 
раіа ел. Ьіѵ. 42. 42. 

2 Если всѣ члены какого-ннб. раздѣлительнаго сужденія 
должны быть приняты въ такошъ смыслѣ, что только одинъ 
язь этихъ членовъ—все равно, который—можетъ быть вѣренъ, 

допустимъ, а всѣ прочіе при велъ уничтожаются, имъ исклю¬ 

чаются, то при двухъ членахъ является апі—аіЛ, при трекъ 
яві—апі—аиі—и т. д. Въ гакомъ случаѣ послѣднее аиі мо¬ 

жетъ значить илѵ лучше, скорѣе,—или по крайней мѣрѣ,— 

или оаже и. и если будутъ только два члена (яиі—аиі). то 
логически одно &аі можетъ быть=если не, а другое = то 
('разумѣется) навѣрно. ') РпісдпйІ епипііаѣиг, аиі ѵстиш аиі 
Ідіяпт ей. Сіе. Аиі ѵітіі аиі поп ѵіѵіі. И. Аеа<1 2, 30. 

Ргяеіег ѵійа перагіі пііаго геш еязе аиі іищетіатп см) ехре- 

іегнкт. Сіе. К. В. 3, 12 Отпе согриз аиі щпіч аиі Іегга 
ей «м/ аіщпіеі, цио<1 ел сопегеіиш ех Ьія, аиі ех аіщиа 

райе еогшп. Иногда апі—апі выставляютъ исключительность 
ее другъ противъ друга, а противъ чего-яиб. другаго, посторон¬ 

няго. .іи) ргогіезяе ѵоііші аиі гіеіееіаге роёіае. Ног., = поэты 

не желаютъ рѣшительно ничего другаго, какъ приносить пользу 

да удовольствіе. 

Л/лімѣч. Если за или (либо). стоящимъ въ вопросѣ, сейчасъ 

слѣдуетъ вопросительное мѣстоименіе либо нарѣчіе (диІ8. іргій, 

ещаіі.ч, циотоАо, ипбе еіс.).—либо 2) если какое-ниб. изъ 

атвхъ мѣстоименій и нарѣчій пачинаетъ вопросъ, а потомъ за 

тѣмъ мѣстоименіемъ либо нарѣчіемъ слѣдуетъ или, послѣ 

котораго опять является то мѣстоименіе либо нарѣчіе,—то или 

(либо) переводится не ап, а аиі. Здѣсь въ обоихъ случаяхъ 

или ж или оаже и,—или лучше сказать, скорѣе, —ши по 

цмйтй морѣ. Наконецъ, гдѣ или Н) въ другихъ какихъ-ииб. 

вопросительныхъ предложеніяхъ стоитъ въ которомх-ниб. изъ 

*) Чмяи г,. <*иІ~ аиі у.шдносялыш, '■ ио-Аъя} иалр. Диі аиі ши аиі 

огісЬаЗсвтп я шлу повивать: Кели ато яе колете», го латунь, но точно там. 

же ира*нди«о будитъ в: Коля это не латуни, то золото. Но въ вояСииашя ьі 
сов—а» (ши. ваІЬет, ішеи) второй членъ всегда выражаетъ уступку, сіш- 
чййе, * слід я могу повивать и сказать толы оп аигию, аі огісЬаІ- 
сом е*1. 



этихъ значеній, то какимъ бы вопросительнымъ словомъ ни 
начинался вопросъ, или если даже будетъ онъ и безъ всякаго 
собственно вопросительнаго слова—частицу или (либо) надобно 
переводитъ апі. Примѣры см. выше. 
Ѵеі, отъ одного корня съ ѵеИе. собств. зн. какъ-бы если 

хочетъ, если нужно, а пожалуй, и въ атомъ значеніи не вы¬ 
ражаетъ логической раздѣлительиости, а приводитъ какую-ниб 
крайность, высшую степень чего-яиб,, что-ниб. самое высо¬ 
кое, с. великое, с. большое, с. низкое, с. мелкое, с. ничтож¬ 

ное, чтб только можно себѣ въ данномъ случаѣ представить,— 
да сисе, хотъ, да просто, передъ превосходной степенью и пе¬ 
редъ всякими словами, выставляющими на видъ.—такъ или 
иначе—крайвюю степень чего-ниб. Ігисішп ех іік Ііііегш ѵеі 
тахігпигп сері. Сіе. І)іѵ. о, 13. Е/щ сопяіііі ѵеі ргшеірез не 
іоге ргоіііейапіиг. Саек В. О. 7, 37. Рег ше ѵеі зіегіав 1і- 
ееі, поп тпоііо фдіезсав. Сіе. АсасІ. 2, 29. Пожалуй, можно 
сказать, что въ этомъ случаѣ есть и раздѣлительное сужденіе, 
только удержанъ отъ него одинъ второй членъ, а первый, подъ 
который онъ подходилъ-бы въ смыслѣ родоваго для себя по¬ 

нятія, выпущенъ, = не только вообще всѣ, всякій, все что-ниб. 

въ такомъ родѣ, но даже и—, но и спеціально, собственно—, 

но и—. Так. обр. въ приведен пыхъ мѣстахъ смыслъ будетъ: 

я получилъ не просто, вообще какую-ниб. пользу, но прямо 
величайшую;—по мнѣ хоть не только просто закрывай глаза 
(засыпай), а хоть — ; они вызвались быть не просто, вообще 
участниками, но и—. Это объясненіе прямо подтверждается тѣмъ, 

что ѵеі въ членахъ и (полнаго/ ршоѣлитслъначо сужденія не 
только 1) выставляетъ на видъ такіе предметы либо при¬ 

знаки, вторые не исключают другъ друга « въ данную ми¬ 
нуту представляются одичают существуѵли/ими, но и 2/ 

еъ словами ‘Исаю, ррііих, а иногда и безъ такой добавки, ды- 

)шжшжъ либо поправку, оговорку, либо и высшую, въ сравне¬ 

ніи съ прочимъ, степень; въ нервомъ случаѣ = или, или по- 

жалуй, во второмъ — или скорѣе, лучше сказать. 11 Но съ обо- 

'■> Ль чем г рцліицк оіъ аЦие кііео а ішшо ѵего, ем. ир;ініі. 
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ихъ случаяхъ гее равно, исюгючаюга-ли именно, дѣйствительно, 
другъ друга члены раздѣлительнаго сужденія, или не исключа¬ 
ют ъ. Наес пере сол/Іппаге аграліеа4ія педне геіеііеге іп 
апіто еяі: ех іи,геліо япо фпяфіе сіетаі аніаі Шет. Тае. 
беги. 3. То есть: всякій можетъ, по своимъ соображеніямъ, 
сомнѣваться либо, пожалуй, вѣрить; ані значпло-бы: возможно 
только одно: надобно либо сомнѣваться, либо вѣрить. Е]и8Шобі 
совішісікшет Іесіогит оррібит ѵеі игЬеш арреПаѵегипС Сіе. 
В ер. 1, 26, СЬіі Саеяагет тартреге огаЬані, иі аихіііит 
яіЬі і’еггеі: ѵеі, в к! іасеге ргоЬіЬегеіиг, ехегсіѣит любо 
КЬеішт ггапярогіагеі. Саея. В. Ѳ. 4, 16. ѴепіЬ Еріспгия, 
ѣото тіште таіив ѵеі роііия оріітиз. Сіе. Тияс. 2, 19. 8іп- 
рогелі Ьотпів ѵеі бісаш респсіія аНешШе. 1(1. Ріііі. 2, 12. 
Ті. ©гассѣия герншл оссираге сонаіпя еяі ѵеі гедпаѵіѣ ія фі- 
бет раиеоя теп вея. Ы. ЬаеІ. 12, 41. Если члены раздѣли¬ 
тельнаго сужденія признаются важными либо возможными со¬ 
вершенно одинаково, то ѵеі ставится передъ каждымъ изъ 
нихълибо—либо, частію—частію—, не только—но и—, 
какъ—такъ и—\ и при этомъ понятія мог\тъ быть в проти¬ 

воположны другъ другу логически и совмѣстимы одно съ дру¬ 
гимъ, а предложеніе можетъ быть вопросительнымъ, либо отри¬ 
цательнымъ, либо НИ тѣмъ, НЕ другимъ. Ропіе ГѲ8СІ88Ѳ Мііііа- 
бев ауеЬаі гецегп ѵеі Ьозііит Гегго ѵеі то у іа шѣегііигши, Кер. 

Мііі. 3. Міуогя Ше поп рояяеі сопяециі, о,шип ѵеі іоіѣшіа 
ѵеі паіига ігіЬиегаі. Кер. Аіс. 2. Кііііі АІсіЙіабе Гиіі ехееі- 
іепііия ѵеі іи ѵігіиііЬш ѵеі іп ѵііт ІЬісІ. 1. РТЫ роіеяі Ша 
аеіая аиі саіексеге теііш ѵеі аргісаѣіоне ѵеі іцпі аиі ѵісія- 
віш птЬгія ациіяѵе геігі&егагі яаІиЬгіия? Сіе. ЬаеІ. 16. 
Иримѣч. 2, Выраженія: скорѣе, лучше, или скорѣе, ши луч¬ 

ше, если они приводятъ поправку, выражаютъ либо усиле¬ 

ніе смысла и 1) = (или) лучше, (иди) правильнѣе, т. е. скаг 
затъ, и тогда цѣль ихъ —собственное выраженіе поправить 
болѣе вѣрнымъ, 2) —напротивъ (аи соиігаіге),—нѣтъ! напро¬ 
тивъ,—ттъ\ а скорѣе,—особенно часто послѣ предложеній 
вопросительныхъ, для того чтобы то, что сказалъ, выставилъ 
на видъ, либо могъ-бы сказать и выставить на видъ кто-ниб. 
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другой, объявить неловкимъ, не идущимъ къ дѣлу, и попра¬ 
вить выраженіемъ болѣе точнымъ, мѣткимъ; 3) — (а) паже на¬ 

добно смазать—. а въ самомъ дѣлѣ даже и—, а т настоя¬ 

щему, когда надобно сказать, что выраженіемъ, только-что 
употребленнымъ, дѣло писателемъ означено слабо, и что по¬ 
этому существо дѣла во всей его истинѣ должно быть выра¬ 
жено сильнѣе', либо Ъ) безъ усиленія смысла и 41 — или по¬ 

жалуй., лучше, по настоящему,—чисто только для того, чтобы 
поправиться въ словахъ. Въ первомъ случаѣ употребляется ѵеі 
роііив, ѵеі бісатп, во второмъ ішпю, іпшю ѵего, въ третьемъ 
аЦие асіео, въ четвертомъ просто ѵеі. Ти сит тахіто Йеігі- 
шевѣо аідие асіео ехіііо ѵееіірііит іоіат Ніегопіеат Іекет 
8пкіиіІ8іі. Аі циат Іенет соггщів аідие асіео Мат Іоіііз? Сіе. 
Ѵегг. 3, 8. На остальное примѣры см. частію выше, частію въ 
статьѣ ітпшо § 566 0 зіѵе ройцв или зеи ройиз сы. подъзіѵс. 

Ѵе=либо даже и, либо просто даже, либо пожалуй даже, 
.либо, ставитъ одно выраженіе порѣ другаго, когда надобно за¬ 
мѣтить, что точнаго или исчерпывающаго понятіе выраженія 

въ данномъ случаѣ у говорящаго подъ рукой нѣтъ. Еа евзе 
йіео, ещае сепіі іапдіѵе роззшіі. Сіе. Тор. 5. А Іе Ьіз Іегѵе 
бшшішга еі еоз ершіеш регЬгеѵез Ііѣіегае ассері. М. Щѵ. 2, 
1. Ие цшеі ріиз тіпиш, (рі;ші песеззе $іі, йісаі. Ій. Пасс. 5. 

8іѵе, у Цицерона очень рѣдко кои, зн. либо — право, при¬ 

знаюсь, вѣрнаго, настоящаго выраженія у меня нѣтъ (либо— 

какъ-бы это сказать лучше?)—,*) гит, пожалуй—, и употреб¬ 
ляется 1) съ иредъпдущпмъ зі *>, 21 безъ предъпдущаго кі — 

съ роѣшз либо безъ роііш. Наес ішШдІа зшй, иі, зі агЬо- 
ѵиш ігшіеі зіѵе ыаѵек йерсіепйі орегш еззеаі а ЬагЬагіз шів- 
зае, еагшн геішн ѵіз тіпиегеіиг. Саез. В. 6. 4. 17. Ілѵіиз 
игЬеш шаігі зем поѵегсае геіщиіі. ІЛѵ. 1, 3. Нос Іетроге 
йаіа сві Ешнепі Саррайосіа, зіѵе роііш а) йісіа: пат іиш іп 
Іюзітт егаі роіезіаіе. І\ер. Еиш. 2. Хотя въ этихъ мѣстахъ 

‘) Эта добавка выражаетъ оттѣнокъ частицы ѵе, о которомъ и см. 

г) Впрочемъ йі—йіѵе у прозаиковъ зодотаго вѣка встрѣчается рѣдко. 

*) Сл. ІІримѣч. 2 и Прцмѣч. 3. 



яіѵс роіім.ч и надобно трепет, или аюрѣг, лучше ‘.схавать), 
въ смысл'/. Ііриміч. ‘2, ]), - олшіко оно гіші. отличается отъ 
чистиц/, и оборотовъ, ук/ши/шхъ т, Примѣч. 2, что остав¬ 
ляетъ сими му читателю или слушателю ни полю, ни чомг тотъ 
захочетъ скорѣе остановиться, что ему г/окаигетел лучше вы¬ 
брить,—и въ тѣхъ о Соритах’і, рѣшиетъ, диегь рѣшеніе симъ 
говорят//).—Ь’іѵе—-8ІѴК- , никъ сов. Цумтпг § Й3!> (Пер. 
Пои. стр. '/60—362/, совершенно готе, чт/> те/ні—, ѵеі яі--, 
когда стоитъ въ оридитоуньш. предложеніяхъ; употребляется 
ври переборѣ равныхъ інкшнжішхъ случаевъ, какіе можно ирод- 
сшшть себѣ но дннному воиросу ~~ (то) — лк, (другое) — ли, 
(ш)-ли, либо (там),-асе может?, Ныть. Но если ьіѵе— 
віѵе стоят/, нс нт. придаточныхъ предложеніяхъ (съ. ѵегЬиш 
ЯшІшн|, а только отдѣляютъ другъ отъ друга понятія,—тр 
выряжаютъ: кс могу либо нс умѣю рѣшить, (ню) ли, или 
(ито),— и укалываютъ, что конечно одно которое-ииб. юъ 
ѳтихъ понятій въ настоящемъ случаѣ «при», по которое именно, 

шо стыть тру Оно. Лоніінеь ноЬіІон, век госіе, .чек рег ре¬ 
гат Гостю/, іи иігоіріе ехееііипі. Гіс. {,/ііім/. Н. Ніѵе циніі- 
сит шіііііішіш, ніѵе поп аі/і/іішепн, сопѵ/і/ьчсех. /г/. Каі. 12. 
К/іііііііііі вюе ГеІіеіМс фіа/Інт, нгт ЬоніШе маіі/гне, ем» ра- 
інлі-Шіі (Іінсірішв гесіаіп ѵііае ѵіат несиіі винѣ. Сіе. СНГ, 1,82. 

Ііримѣч. 3. Къ .чіѵс роііин, ѵеі роііш* по смыслу могутъ 
блишео подойти и іюс Ы;, ісі вні; сами но себѣ ати послѣднія 
ни. л хочу стыть, л иммм пъ аиОу, на умѣ у меня, то есть1. 

і'ссілііи (іаііі іи/ /гиніеиінш, Іюс он/, ші несеввііаісін ѵііае. 1 
<Не. Ѵе/т. й, 70. И/унісн, ві Ерісштші, і(1 «ні, Оетосп/шп рго- 
Ьітмп, роитпіі чегіішго На ріанс, иі ЛшиГаіііив. Ы. Асші. 1,2. 

662. Ій, цт, аіуие (нс), пес поп. Кі, сродное ел» 4'ті и 
ііс.іііблсіііші! и/ (сохранившееся въ видѣ частип,/./ протииитель- 

ішй и предлога и/І), соединяетъ подлежащія, скаяуемыя и онре- 

Д'іілитслыіых слона ‘/ при тѣхъ и другихъ другъ съ другомъ въ 
том/, смыслѣ, что пт, характеристикѣ чс/ о-ниб. они составляютъ 

’) "ІЛ'Іісі. мо пол|іаіуиІ.ііц(!М'і. и ирилигаголі.ішя имени гі, ии|гГ.<ііііми, и пт. іипіи- 

ті® гюдлізкишихі. —іі|>«дис'гоіі,і. д>1ійѵтііуд>ици<і.-—«илю'0іі;мі- и предметы діі/іг.лііл• 1 
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(кЫо цп,лиц изъ влемснпит ритюаиьныл,. Такъ въ таг линіяхъ; 
Сирия і*1 іщтш, и г и. Пиит ех аіііпш еонніаі Н г.огроге. 
Сіе. <.(>11011(1 роіегнт гі ІісеЬаІ, ц Іяіе.ге ненія тяі іІі.чсніІеЬ&іи. 
1(1 ІиюІ. 1 Когда послѣ іііти, аеіріе, яітііін, аііин '1 сіе. і-і 
ан. какъ и, то иъ атомъ оборотѣ выражается то, что сни.іанш.ін 
еокишмч. понятіи дня шшогп-ний. сказуемаго либо подлежащаго 
пажии (ідиипкоко. Нс, таю. ясно ото же, обстоятельство нт. »*і-~ 

(цш)еіи и счцо тамъ, гдѣ мы и простое еі. переводимъ м при¬ 

томъ, и г.щи~~, Оа еще и—, О циніет см. § 601), а еі. въ 
томъ и другомт. случаѣ у ка.,ивамъ на то, чти не только дан¬ 

ное понятіе само но себѣ или нт. своей всеобщности, но и ка- 

коіі-ішб. опредѣленный видъ, либо какое-ивб, недѣлимое пат. 

вида иредгтиилііютъ собою факторы, требуемые дѣломъ, Отсюда 
((бороты еі ік (|Ш(ісш, еі 1нс ірініепі, сі і.ч, еі Ібс, еі ііа, и 
одиночно** еі въ атомъ смыслѣ (м притомъ), рѣдко съ повто¬ 

реніемъ імгисишіемисо имени существительнаго в рѣдко съ оиу- 

щеніем'і. глагола: при нарѣчіяхъ глиголт. надобно опдрнзумѣ- 

вать. Мадин ѵін еяі еоііасісііііае еі тирш іи иігитуие раНет, 

ні ін *(ое іішсаиі, <ри нііііі соіішііаогіиі, еі росший яенірог 
ііні,<! огдііон ѵегнап ріііеиі, цні ршчтігіпі. Сіе. Міі. 23, гдѣ 
щади» ѵі.ч есть общее, родовое ношггіе, а ноиторитнлыше тай¬ 

на (ѵін) йъ іп ііігнілі|іи: раіііни есть нопмтіе видовое. Ношо 
Ііаііеі шешогіаш еі нет іпііиіінш гешпі інніішегиЫІІит. 1*1. 

Гн.чс. 1, 24. Нііііі аііі ріліо.чорііі еі Ні і/иіііеш, опціи і еі ио- 

Ііііе.ч, і|ііі (Іеоітип іінчііе ас гаііооо опиіеш оимаіиш шіііііні- 
чігигі оі пщі свинвмі. Ііі. М. I). I, 2. Міііігніаіен «I» іііо (от¬ 

роги ніиіит ,іиш іегііиш еі ѵіеснітит годна), еі На пі/паі, ц( 

т Амию Іиео ѵег.чагі ѵеііі. Ы. Маи. 3. КггаЬа.ч, Ѵеітек, еі 
ы-Ііетепіег еггеііеш. Ы. Ѵніт. а, 46. Ноннина 1'оеиі (I, Пип- 

ніЬаІ іо сегѵісіітн егмі. Ліі.чііп, 26, 3.1(1, еі/асііе, еі'іісі роме. 

\и|і. МіК. 3= Ііі еГііі-і еі І'нсііе еі'іісі ровне •). Іірошмші- 
.южный случай бываетъ тогда, когда изъ двухъ либо болѣе 

(м. пиши мецни и кнждулт Гришин. 

') Кепи хорош си міо ішіишун. иъ діыіі, то уш/дл/их, что Н яд'ІК'й іШйтші- 
апагъ и и иидг но прости кімсеш*, и и отпиши* т>, 
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факторовъ сужденія сначала стоятъ понятія видовое либо еди- 
пичиоя. а общее будетъ послѣ него; вг такомъ случаѣ еЛ ян. 

и вообще 'I. віѵгііояе аЬ Іин яніегшп птетііінітен, інЬегѵдИи, 
сотаів апдшгебагЩіг с/ сипсіа гоеіеяѣіа. (’іс. Тике. 5, 4. Если 
надобно указать рѣзче на то условіе, что элементы сужденія 
въ данномъ случаѣ одинаково важны, то н передъ первымъ 
элементомъ ставится еі, а отсюда я яыяМе* ві—е4—, при¬ 
мѣры чего есть почти на каждой страницѣ; писателей. Сл. 
сот—ітп и пр. $ 604. Если сі связываетъ цѣлыя сужденія, 
либо если они помѣщаются параллельно посредствомъ яі,—еЬ—, 

то и тутъ нѣсколько сужденій соединяются въ одну логическую 
группу въ качествѣ факторовъ, вѣсъ которыхъ для извѣстной 
цѣля одинаковъ. Но съ этой стороны частицѣ еѣ приходилось 
играть роль такъ разнообразную, что вдаваться въ подробно¬ 
сти этого дѣла намъ здѣсь нельзя, я касательно топкихъ от¬ 
тѣнковъ этой частицы мы только укажемъ на Зейффертщ 
Есѣоіяе Еаііпае, часть I, и на Гейш, Тигяе/Ііп. ч. 2. я. ѵ. 

(«Ню, по корню = те, какъ фіія —ті?, имѣетъ цѣлью связать 
сг преФлИущимі понятія или сужденія, которыми чіьмъ-ниб. 

предшФ/щилѣ получается завершеніе, окончательный итогъ, ,-і 
либо пополненіе, необг/Шмое для цѣльности, округленности | 
представленія объ, описываемому, предметѣ, — и, и сверхъ тою, | 
би іэдз, а так. обр. и, да и вообще, словомъ. Но для этой ча- | 

стищл все равно, саыи-ли по себѣ, но существу, въ связи меж¬ 
ду собою соединяемыя въ рѣчи понятія, какъ иапр, не нищие, 

сщииен ІіЬегігрш,— гріідие,—либо формально, только вч. мыс¬ 
ляхъ, встрѣтились они вмѣстѣ, рядомъ въ данном ь случаѣ. По¬ 

этому можетъ случиться и такъ, что соединяемыя понятія сами 
по себѣ будутъ другъ-другу въ сущности противоположны, и 
<рзе будетъ зн, но, однако, и можетъ случиться, что цис въ 
этомъ смыслѣ приведетъ добавку къ сужденіямъ отрицательнымъ 
и тогда получитъ зн. а скорѣе, а лучше. Ее нищие опит аіі- 
епій сгейніегшй Саеь. Ь. <і. 6, 31. (^иогі Іюішш, іаиніиш 
іеііщие яіі ѵоЬів гещис риЫісае, гесіііе іп раігіапі а<1 репа- 

Ц Здѣсь квяы понятій обрата связи, укачанной въ предьидущей замѣткѣ. 



Іея, сснунцен НЬягондик ѵейтоя. Ьіѵ. 3, 54. АШсив роя», ргш-- 

Нитп РЫІіррепке тЫгіШщш С. Оаямі еі М. ИпЛі Мотііат 
срМгощш рагі ІоПипа рсгтеЕов іпяіііиіі Іиегі. ѢЯ'-р. Ай. И. 
ВевівІеЬаІ Ксгѵіііик сопвиі грХщіщш таіряігаіив. Саек Тѣ С. 
3, 21. Миііегея <\ищт рег аоіаіет аЛ ри^чатп тиШеч ѵійе- 
ТттАнг, іп ешп Іосит сопіесіі. 1(1. В. О. 2, 16. Сюда идутъ 
часто встрѣчающіяся ііацш», піелпцпе, ііегшріе, ніахічіефіе. іп 
ргічіікфіе. Ех оптіЬт рЬіІпяорЫя 8іоісі ріигіта поѵаѵетпі 
Хтодие поп Іаи> гегит іпѵеніог Тніі, ццат ѵег’оогшп. Сіе. 

Кіп. 3 2. Цицеронъ, сказавши о томъ, какъ собаки, ибисы, 

пантеры, дикія козы въ Критѣ сами достаютъ себѣ лѣкарства, 

свои замѣчанія о примѣрахъ этого рода, передъ переходомъ къ 
указанію иа другія качества животныхъ, оканчиваетъ словами: 

Сегѵавдие (или - наконецъ—) раиііо аміе рагіипі рпггані не 
гршіапі ЬегЬиІа. €іс. N. I). 2, 50. Очень часто рядъ мыслей 
округляется или пополняется словами оипнріе, (рюпіапкріе: см. 

Зейфіферта, Нсіюі. Внѣ. 1 р. 24. Ваеі. 27. КетійепІіЬия ігі- 

ішііів (ріеѣів) сотіііа рег іпіеггечети вин! Ычіа, спаіщѵе, (поі 
ІгіЬнпі піііііиш Ьашіфшіиат Іат оЪегІіепІсін ш (Іеіееіи (по 
набору войска), фшп іп сотпіѣіік ріеѣет Ьаішегипі. Ілѵ. 6. 

36, и сл. объ атомъ мѣстѣ Тітлъсбат. Стилист 4-е изд., стр. 

539 (Руссп. пер. стр. 568). Егапі, циі поп Іеглеге пюѵетіапі 
геш Іаніапі ехврегЛптЫдуь (и Га) лучше) ех Ніярапіи Ісцаіоз 
сепяегені. Ілѵ. 21, 6, ') 

Прпмѣч Коренное значеніе частицы ерш видно, между про¬ 

чимъ, и изъ того, что цпе нельзя употребить въ роіумугніеіоп, 
по- чего нельзя сдѣлать посредствомъ еі —можно посредствомъ 
(ріе приставить послѣдній членъ прв авушіеіоп, и даже въ 
роіувуікіеѣоіі который-ни б. средній членъ можно связать съ 
слѣдующимъ членомъ Поэтому, напр., хотя и нельзя сказать: 
Еуиі аяіиіцис шиіііріе, но ири случаѣ —вмѣсто: Керн азіпі 
інніі, Ксріі еі аяіпі еі лшіі, можно сказать: Пциі, здпні пшіі- 

цив, и даже Кгріі а.чіпнріе еі гпиіі и Ксріі шшііфіе ас пшіі. 

’) Да и ы и аЦиь идешмъ иг шаченіи а іі.'і/ім, о чипъ ея, 

І.аеі. 8, 20, ни горюет рЬяю чѣмъ н>’г. с.г. ннхі лип, пі—п І'іг. со. 2. 14. 
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Ліщіе, изъ аѣ (агі) съ дне, слѣд. еобети. І~і т;, = и къ это¬ 

му еще прибавлю, т<юбно прибавитъ, а еще (даже) и, а так. 

образомъ, въ концѣ концовъ, да и вообще, а тутъ, съ дру¬ 

гой стороны, ’) но однако, смотри потому, куда дѣлается пере¬ 
ходъ посредствомъ этой частицы: къ тому-ли, что съ предъ- 
идущимъ однородно, но только часгнѣе, обширнѣе, важнѣе, 
либо къ тому, что только въ мысляхъ, отвлеченно, на настоящій 
случай поставлено вмѣстѣ съ предыдущимъ. Именно, аЦие 
выражаетъ, что въ какнхъ-ннб. преоъидугцшъ, т. е. уже вы¬ 

сказанныхъ отбѣльныхъ терминахъ либо въ предложеніяхъ, вы¬ 

сказано не все, что можно или надобно указать въ данномъ 
случаѣ, но, по соображеніямъ говорящаго, надобно прибавитъ 
еще и то, что прибавляется съ помощью этой частицы. ~) 

Оттого-го аітрте часто служитъ для указанія на продолженіе и 
дальнѣйшее раскрытіе какой-виб. мысли. 3) Наее ріійісе ѵіѣаш 
рагее ас (Іигііег ареЬаі. Тег. Ансіг. 1,1, 47. Хпііия ІаЬог еві, 

сщеш поп 1оіщіп(|ийй8 Іетрогш шіпиаі ас тоіііаі. Сіе. 1)іѵ. 
4, 5. Раііепііа і’г%огік ас саіогік раг (гов. объ Аннибалѣ). 
Ілѵ. 21, 4. НаЬеіів соіібиіега ех ріигіішз регіеиіів еі іиаііііій 
абрис ех тесііа тогіе гезегѵаіиш. Сіе. Саі. 4, У. Махітае сіе- 
ііхае ІгаЬез аІуие ') еае ргаеасиіае епті. Саев. В. С. 1, 27. 
8еюрег $е іпіегрошіі аб/ие На, иіі ивигат аЬ еі§ ішшціат 
ассерегіі. Хер. Ай. 2. Ь (іегаит тМ ѵіѵеге иіуие ігш апіта 
ѵійеіиг, (]Ш ргаесіагі іасіпогій ат агѣів Ьопае Гашат тріаегіі. 
Ваіі. Саі. 2. ХіІііІ іа еЙ'ищеІ аіуие ошпе, диоН егіі іи ге, ос- 

сштеі аЦие інс-іОеІ. Сіе. Ог. 2, 34. Езі і§ііщ- оЙІсіит ещз 

Такъ го», особснво въ авытірііо силлогизма, какъ аігріі. — см. дальше 
мѣсто Сіе. Шп. 8, 18,—но бываетъ это и въ другихъ случаяхъ. 

5) Сцииіонъ былъ выдающаяся личиоеть, во-первыхъ, но знатности, а во- 

вторыхъ, по храбрости, до-лат. Судетъ: Всіріопет поЫШав еі ѵігіііа сошшеп- 

(ІвЬапі. Но: Сд—овъ былъ в, л. по зпатности и къ тому же—не забудемъ но 

храбростямъ е. иоЫЫаз ащііе ѵігыщ, м: Сц. давала отл. его знатность, а 
также—что у него было въ придачу—его храбрость = 8с. с. поЬШівк ѵііѣивцие. 

3) О разностороннемъ уиотрей.іеиіп этой частицы при связываніи мыслей И 
приводѣ доказательствъ см., кромѣ Ганда, Тигьеі!., особенно Ленфферти, 

8сЬоі. ѣи(. ч. 1 во многихъ мѣстахъ. 

*) Къ этому и слѣдующему мѣсту сличи выше подъ еі. 
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цепей®, цшні пес іп Ъопш ропаіиг пес іп сопігагііь. Аіуие 
регйрісшші еііапі іПш! ев*, іп іьіів геѣиз теіШз аі'щиій а^еге. 
заріепіет. .[шіісаі іцііиг іааріепв), гщиш аціі, ойісітп ШшІ 
е8яе. Ы. Кіи. 3, 18. Часто, при переходѣ къ какому-ниб. но¬ 
вому предмету, гов. ас пе—йісаш..., аіцие иі іпіеШцаііБ... и 
при началѣ доказательствъ ас ргіпшт, ас ргітши сртіеіп. Объ 
аег|ие... аѣцие см. аецие, объ ас ві см. аецие, регішіе, объ 
аіС(це асіео см. § 561. 

Кес поп, просто одно подлѣ другаго, для соединенія отдѣль¬ 
ныхъ понятій, въ роли усиленнаго аЦие у Цицерона не встрѣ¬ 
чается, но очень употребительно у него такъ, что пес либо пе- 
цие начинаетъ собою швѣстное предложеніе, а потомъ, черезъ 
нѣсколько словъ отъ этой частицы, стоитъ передъ особенно 
оттѣняемымъ словомъ поп и принимаетъ на себя удареніе этого 
послѣдняго слова. Но не брезгаетъ Цицеронъ комбинаціями: 

пес ѵего поп, пес ѣашеп ноп, нес поп Іашел. І^ецие Ііаес 
Іи ноп іпіеііщій. Сіе. Ашег. 15. Нес ѵего ион еасіетіга <1е- 
огит Ьапс еЦів заІеІІіШшя ііцесіі атевііат. І<1. Міі. 32. 

563. Сеіегііег, сііо, тох, Ьгеѵі. Ъгеѵііег, раиііо розі. Сеіе- 
гііег, сііо приличны только для указанія на быстроту, съ ка¬ 
кою какое-ниб. движеніе, какое-ниб. дѣло поднимается, про¬ 

должается и оканчивается, а спеціальные оттѣнки этихъ час¬ 
тицъ можно сообразить изъ § 356. Вѵеѵііег ;щ. коротко, не- 

расмянуто, безъ дальнихъ околичностей, зіі Зіг/йоѵ. Но Ьгеѵі 
съ іепіроге либо одиночно зн. въ короткое, время, съ малой 

тратой времени, скоро, быстро; ') раиііо розі, либо и рові 
раиііо, рѣже у Цицерона Ьгеѵі розі, зн. спустя короткое вре¬ 

мя, спустя немного времени, немного спустя, т. е немного 
послѣ наступленія того или другаго событія прошедшаго вре¬ 
мени, настоящаго либо будущаго; шох, сейчасъ, тотчасъ, сію 

минуту, выражаетъ извѣщеніе либо предварительное заявле¬ 
ніе о томъ, что предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ, и по¬ 

этому употребляется съ йііипіш, впрочемъ не только въ ога- 

‘) При Ьгеѵі иногда аодразумѣвается я огаііоие чкрачща, кратко, ко¬ 

ротенько. Хине сошріегіаг, циоЛ ргороені, Ьгеѵі. Сіе. Ог. 1, 42. 
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Но ѵесія. во л въ оЫідиа. Другихъ значеній и комбинацій 
нюх, какъ наир. нюх съ регіесіит въ разсказѣ, либо нюх 
нЬі—у Цицерона пѣгъ. ') Сеіегііег Егеігіат еерегапЕ Кер. 
Мііѣ 4. ѴеІІе іе риіо сііо те нгі іе ев§е ѵеиінгит. Сіе. 
Юіѵ. 9, 2, 8иЛа ЪгеѵіЬег еі тоДісе До расе гітяегиіі. ЙаІІ. 
Лид. Ш, Міганінг кя' гею Еотанат сгеѵівзе. Еіѵ. 1, 9. 
Вгеті ровіеа сві тогіинв. Сіе. Ѵегг. 5, 54. Роз.- раѵііо йе> 

1 клоки (іща сориовсипі. Сиев. В. С. 1, 20. Т)с я шито «аг, 

(Л Діхі, ѵібеЬітив. Сіе. Гіи. 4, 4. Ливзіі шіііі тшііагі мо® ве 
ѵепіигсш. 1<і, ЛИ. 10, 4. мШЩЯЩг 

504. СегЫ. сегіо, ѵеге, ѵего, те, ге пега, рго(есІо, пе (пае), 

ват, тікт, ёитіахаі, дгшіет. О ѵеге уже говорено въ § 204, 

а о ѵего въ § 560. Въ такомъ-же отношеніи другъ къ другу 
в сеНе съ сегіо. Первое ~ конечно, непремѣнно, безъ сомнѣ¬ 

нія, выражаетъ, что говорящій ограждаетъ и обезпечиваетъ, 

отстаиваетъ субъективное, личное убѣжденіе въ истинѣ ска¬ 

заннаго въ предложеніи, либо въ основательности того, что 
тамъ требуется, послѣднее —вѣрно, основательно, точно, вы- 

ражаетъ, что говорящій объ истинѣ сказаннаго заключаетъ изъ 

основаній и условій объективныхъ, т е. для дѣла достаточныхъ 

и падежныхъ, основательныхъ. г) Ее, по существу дѣла, прямо 

по сущности, ге ѵега, по-настоящему, въ дѣйствительности, 

на самомъ дѣлѣ, означаютъ противоположность чисто словамъ 

и видимости. Ггоіесіо, а) во всякомъ случаѣ, безошибочно, 

можно сказать, очевидно, выражаетъ, что сказанное не под¬ 

лежитъ никакому сомнѣнію; пае, правильнѣе пе, навѣрное, 

право, ей—еи, — ргоіесіо, только понятію этого послѣдняго 

') Особенно неправильно: шох — нюх то — то, вм. чего над гон. іпо- 

йо—тойо. 

!) То различеніе, что еегіе имѣетъ въ виду цѣлое предложеніе, а сегіо 

только одно слово въ немъ, неопредѣленно: обѣ частицы имѣютъ въ виду 

глаголъ, а так. обр. и цѣлое предложеніе. Прибавимъ, что на основаніи предъ* 

идущаго надобно гов. не сегіо ішвеіо, а еегіе пезсіо: увѣрять въ незнаній 

(право, пе :шаю) можно, по извлекать его изъ фактовъ нельзя. См. ниже при¬ 

мѣчаніе изъ Кребса. 

3) Т. е. рго і'аеіо. 



придаетъ горячность убѣжденія, ставится въ самомъ началѣ 
предложенія и употребляется всего чаще такъ, что сейчасъ, 
прямо подлѣ себя имѣетъ либо заставляетъ иодразумѣвать ка- 
кое-инб. мѣстоименіе; ране, безъ сомнѣнія, навѣрное, конечно, 
рѣшительно, совершенно, вполнѣ, выражаетъ, что сказанное 
допускается, на него стласны,—все равно, съ высказаннымъ-ди 
мнѣніемъ, взглядомъ другаго лица тутъ соглашаются, или хо¬ 
тятъ предупредитъ только еще ожидаемое мнѣніе. Если въ пред¬ 
ложеніи съ сегіе выражается самая легкая, низкая часть или 
степень (ттшшт) въ сравненіи съ чѣмъ-ниб. упомянутымъ, 
либо по ходу мыслей понятнымъ, то эта частица, какъ и заі- 
Іет, зн. (а ужъ) по крайней мѣрѣ, хотъ—но отличается 
отъ этой послѣдней тѣмъ, что не только, какъ заііет, выра¬ 
жаетъ уступку въ мѣрѣ, степени и г. п., но еще и прида¬ 
етъ рѣчи тонъ личнаго убѣжденія въ вѣрности либо въ при¬ 
годности даже и убавленной мѣры. О грініеш см. § С09, о 
бишіахаѣ см. § 593. АІіегит ііегі рго[ес(о роіезі, иі еагши 
оріінопит ішііи, аііегит сегіе ион роіезі, иі ріин ина ѵега 
зіі. Сіе. N. О. 1, 2. 8і Бейз зсіі, цшб сази Іиіигит кіѣ, сегіе 
еѵспіеі: зіп сегіе еѵепіеі, пиМа і'огіипа (случай, судьба) еві. 
1(1. 1>іѵіп. 2, 7. 8аріеіііі§ езі пііііі іѣа ехзресіаге, циазі сегіо 
Іиіигиш. Ы. Тизс. 5, 28. Бе цио еііат пііііі зсгіЬепІе ше 1е 
поп (ІиЬіѣаге сегіо зсіо. Іб. Біѵ. 9, 10. Регіраіеіісі еі Асабе- 
тіеі погаініЪив біЙ'егепіез, ге сопцгаепіек. И. Асаб. 2, 5. Тіз- 
зарііегпев іпбисіав а Басоне реііѵіі, зіюиіапз зе баге орегаш, 
иі Ьаеесіаетопііз сит гере сонѵеиігеі, ге аиіет ѵега аб со- 
ріаз сотрагапбаз. Ыер. Арез. 2. Саіопі срибеш, ерюеріо іиобо 
зе гее ЬиЬеѣ, рго(есІо гезівіітиз. Сіе. Біѵ. 1, 5. Рго/есіо пе- 
»аге поп роіез ѣе ех Іере Еиріііа іибісіит зогіігі беЬиіззе. 
Сіе. Ѵегг. 2, 18. Уае еро іисаиіиз, циі сит Асабешіео соп- 
ргебі аивив віш. Іб. К. Б. 2, 1. 8апе зиш регіигЬаіиз. Іб. 
АН. I, 1. Езіпе, иі іегіиг, Гогша? 8апе. Тег. 8і1 зове Іюс 
Іеѵе: веб, ві Іеѵе езі, Іююіиі ргпѵі Іеѵе езѣ. Сіе. Зезі. 45. 
(^иашѵів поп і’иегів виазог, арргоЬаІог сегіе і'иізіі. Гб. АН. 16, 

') С л. выше подъ аі. 



«ы, — 

7.8іпоп ріик ішгеш'о ѵаІеЬак, сегіс іітеѣаз тіішв. ІЫг]. 3, 16, 

Кгіре тіііі Ьшіс йо/огет, /ші тише заібет. Шй. 9, в. Сгейо, ітре- 

Ігаео, и Г яііциоі тііет йіея ргойаі шіріш. Тег. Апйг. 2, 1, 15. 

Прим. Кребсъ (Аи(і'І)., 4-е изд стр. 254) говоритъ: «Сегіе 
ставится передт» всякими глаголами, но сегіо въ хорошей прозѣ 
бываетъ только при веіге, и именно въ такомъ смыслѣ, что 
сегіе 8сіо я говорю тогда, когда хочу о себѣ завѣрить въ томъ, 
что знаю что-нибудь—)а деісівв, іп Пег ТЫі, * и'аЪгМ(ІЩ ісіі 
и’еівв ев (да, конечно, разумѣется, навѣрное, непремѣнно я 
.таю это); но сегіо всіо я гов. тогда, когда хочу указать, гсіе 
ісіі ев таІББ, тіі вттвіті (ттво я знаю что-ниб., вѣрно, 

точна. достовѣрно), какъ что-ннб. вѣрное и для меня несо¬ 
мнѣнное». 

565 Сиг, дшге, дтй, дѵат 6Ь гет, дтт оЬ сашзат, диа- 

ргоріег, сиг поп, диіп, диШ пі. Сиг, ') почему? отчею? зачѣмъ? 

выражаетъ вопросъ о томъ, какія были основательныя, доста¬ 

точныя. вполнѣ резонныя причины какого-нпб. событія, случая, 

явленія, либо какіе были основательные, важные поводы къ ка~ 

коыу-ниб. поступку, дѣлу; цнаге спрашиваетъ о причинахъ либо 
поводахъ вообще, какихъ-бы-то-ни было.—все равно, основа¬ 

тельны они, или нѣтъ. С)ні(], собетв какъУ выражаетъ нечаян¬ 

ность, удивленіе и вслѣдствіе итого какъ бы треногу о развязкѣ 
для того, кому вопросъ дѣлается. ()шнп об геш, ^иат оЬ сашзат 
и нецидероиовское ^иар^ор{,е^,— на сколько оно относится 

сюда,—выражаютъ вопросъ о частныхъ, особыхъ какихъ-ннб. 

причинахъ или мотивахъ, Если прямой либо непрямой вопросъ 
будетъ отрицательный (отчего—, зачѣмъ не—), то при всѣхъ 
упомянутыхъ вопросительныхъ словахъ употребляется поп, а 
наклоненіе можетъ быть и изъявительное и сослагательное, 

смотря но обстоятельствамъ, — кромѣ цині: съ атнмъ послѣд¬ 

нимъ отрицательные вопросы бываютъ только прямые; отри¬ 

цательная форма здѣсь (]іж1ш—всегда съ сослагательнымъ. Отъ 
послѣдней частицы отлично циіп изъ с]Ш = (ціо (аЬЫ.) и не= 

*) Старолат. цішг, слѣд. образовалась, копечпо, изъ циоі гсі, т. в. сш геі, 
по въ значеніи стариннаго Іосаііѵиа. 



АТ — 

зачѣмъ не—? но съ значеніемъ побужденія, вызова, требованія— 
исполнить то, о чемъ гов. въ вопросѣ, вопросъ чуть бываетъ 
только прямой и всегда съ изъявительнымъ* Смг те ехспісіо? 

сиг те ттсегоѴ Тег. Ашіг. 5, 3, 15. Рго нгЪік ваіиіе сиг пт 
оптіЬив ІасиІІаІіЪив, циан ЬаЪетик, иІатигУ Сіе. Віѵ, 10, 23. 

Кедиі'лѵіі, сиг ііа Іасегеі. Ій. N. В. 1, 23. Ве І’иіійіапія ума¬ 

ге ніМІ рѳіиіі сопіісі? Ій. АН. 11, 15. фиаептгш. диае Іапіа 
ѵіііа Гиегіпѣ іи ипіео Ііііо, іршге ів раігі йіврііеегсі. Ій. Атег. 

14. 0,иШ МогЪапшп ассивая, егцив Ігіішпаіиа рагиіі ѵоіипіаіі 
сіѵііаѣтѴ Ій. Ог. 2, 40. О выраженіяхъ: диій ег§о? циіо іщ- 

Іпг? фжі роніеа? и подоб. сд. Зепфферта, Нсіюі. Ьаі ч. 1. 

(фаЫті ройвіт.-' Сіе. Тияс. 5, 5. Сг>иіЛпі поѵегіт? Тег. Ай. 4, 

2, 34. О'Шп соиясепйітия о.циойУ Ьѵѵ. 1, 57. Оиіп игеев ік- 
і.іт оссааіопет еі іасиІіаІетУ Сіе. Віѵ. 7, 3. 

566. Оиіп, ітто Оба = даже, да еще и, да и, да просто, 

но первое гов только въ смыслѣ усиленія, а послѣднее въ 
смыслѣ поправки, оюворкщ Ч именно, послѣднее собств. зн. 

№ противность (тому), напротивъ; нѣтъ, а скоріъе, лучше, а 
развѣ, — особ, послѣ вопросовъ, полученныхъ ■ кѣмъ-ниб. отъ 
другаго либо вложенныхъ тому въ уста,—а первое собств. зн. 
какъ бы; Оикіш еііаш (роішб) сіісаш? Кромѣ того, обѣ части¬ 

цы получаютъ усиленный смыслъ отъ црибавки къ пимъ еще 
еііат, роііия; въ частности ітто всего чаще усиливается по¬ 

средствомъ ѵего, ѵего еііат, а диін посредствомъ соиіга. Е§о 
ѵего ,]ат ѣе нес Іюгіог пес го.цо, иі йотит гейеаз, уигп Ьіпс 
ірае еѵоіаге сиріо. Сіе. Віѵ. 7, 30. Нія гаігасиііч ішпдиаш 
еіша ініез еві, сриіп роііиз аисіа агіе диайат. Ілт. 26, 18. 

Ѵеші ай Сіиѵіит? (^иеш ЪотінепіУ ЬеѵешУ Ітто "гаѵіззітиш. 

МоЬіІет? Ітто сошіішіізаітшп. РатШагетУ Ітто аііепіаяі- 
пшш. Сіе. Ноес. Сот. 10. Ѵіѵіі? Ітто ѵего еііат іп яепа- 

Іиш ѵеніі. Сіе. Саі. 1, 1. 

567. ІІеіпйе, сіеіп, еосіпсіе, етіп, ітк, іпіісіеш, сЫпсерз, ро&і, 

розіеа, рогго. 1)еілйе ') въ смыслѣ чисто мѣста, оттуда т. е. 

’) Сл. выше § 561, щшкіч. 2. 
’) Послѣдній слогъ—йе соотвѣтствуетъ гретмташу—А». ]ѵі: гѵЗіч, «кг-ІДе» 

я въ другихъ слоив. 



бЪ'Ь — 

съ тою мѣста, въ хорошей прозѣ малоупотребительно, а гоп. 
въ этомъ значеніи ітіе; во деігкіе очень часто гов. 1) въ пе¬ 

речняхъ, въ соотвѣтствіе бывшему шшредп либо только под- 

разумѣиаемому рпітип и слѣдующему дальнѣйшему Гит, сіені- 

гріе, либо повторенном) <іеші1е=?гоиг0.мй, во-вторыхъ, еще, 2)™ 
роя! ея, рой, штат, впослѣдствіи, послѣ, въ соотвѣтствіе съ 
бывшимъ впереди рпшо либо іиіѣіо, 3)=вслѣдъ затѣмъ, въ 
смыслѣ времени, іі) рѣдко—вслѣдъ за симъ, послѣ, со временемъ. 
Ехішіе я ехін отличаются отъ йеішіе и сіеіи такъ, какъ ех отъ 

<1е, во нагомъ эн. еще сейчасъ, прямо послѣ тою, тутъ (от¬ 

сюда, оттуда, затѣмъ), въ хорошей прозѣ употребляются вообще 
рѣдко, и именно гов. о томъ, что по времени слѣдуетъ прямо 
за упомянутымъ передъ тѣмъ. Іпйо —оттуда, съ того мѣста, 

отъ того мѣста, т. е. либо начавши, дѣйствуя съ какого-виб. 

пункта, либо отдѣлившись, отступя отъ пункта; если стоить безъ 
прибавки къ нему иЬ, то рѣдко бываетъ въ звачепіи времени, 
но часто говорится метафорически — оттуда, изъ этою, отъ 

этого, оттого, поэтому, и указываетъ въ чемъ-ниб. предыду¬ 

щемъ ва источникъ, изъ котораго надобно выводить то, что 
говорится вслѣдъ за іініе. Въ такихъ-же границахъ употреб¬ 

ляется и ішііііеш = оттда-же, оттуоа-же (о мѣстѣ во ре¬ 

зультатѣ). Веіисеря '< зн. либо: прямо щтмыкая га толъко- 

чпю сшшнному (сейчасъ, прямо потомъ; сейчасъ, прямо по¬ 

слѣ того, затѣмъ., либо: захватывая, обнимая осѣ ебиницы 

катю-жб. огпФъла ши класса въ непрерывномъ порядкѣ (под¬ 

рядъ, сряду всѣ, все—о множествѣ, мѣстѣ в нремепв) Рог- 

го, впередъ, прочь, употребляется па вопроси: гдѣ? и куда?, въ 

прозѣ гораздо чаще :ш. дальше, (затѣмъ, къ тому еще, послѣ 

того), употребляется о' (восходящемъ либо нисходящемъ) по¬ 

рядкѣ по мѣсту либо по времени, въ ігасіаііо ') отмѣчаетъ 
движеніе впередъ въ положеніи дѣла. Саеваг ргішиш киши, 

‘) Он. (Іеіп н сирые, слѣд. со6етв.=сейчасъ потомъ инлшии, коснушішеі.. 

') О Леіпсера іа перепит, и Ііасіиііп ішобще см. Зсйффсрта, Іас'ЬиІ. 
Ьиі. -і. 1. 

’) См. Зеііффіс та, I. 1, іа равныхъ мѣстахъ. 



АеіпАе отппіитп ех сопярееіи рциов гетпоѵіТ. Сасв. Б. О. 1, 
25. Ргіто поѵа гек Ігерігіиііопет Геей, <1шп агта саргалГ, 
едгетая сопцегипі іп тесііито: йеіп а<1 ыіпіа шнііцие ссДЪапг. 
Ьіѵ. О, 31. Отпиі асіо ІгіитрЬо беровіСик (гіитрішн сіагіог 
1'иіі. Кшіега АеіпАе (Іио Аеіпсерв соііедае ГгаЫяцие (Іисіі. 1л ѵ. 
2, 47. Ти ѵеііт сигез, иі ясіат, циіЬив поз сіаге орогіеаі 
еаз, сціая ші Іе АеіпАе Шіега? тШетпиз. Сіе. С,- Гг. 3, 8. Р. 

Ячірісіо ргоѵіпсіа Масесіопіа—пЪііріі. Ргаеіогез етішіе зогіі- 
іі зипі. І,іѵ. 31, 6. ЬаЬіеішв геѵегіііиг АрепсИеит: ітіе сит 
оішііЬш соріів а(1 Саезагет регѵеиіі. Саек. В. О. 7, 62. Ех 
аѵппііа песевке екі егппіраі аийасіа: іпсі.е отпіа кееіега ас 
твіеііеіа ^ідішпіиг. Сіе. Атег. 27. ІІаЬеІзаі оМгесІаІогет Ме- 

песІЫнт фіепсіат іпйіАет ТііеЪік. Кер. Ер. 5. ОссиІІа зас- 

га—; ѵепена іпйійет тЫкИтсцие саесіек ехіііатй. Еіѵ. 39, 

8. Кеііфлів .Аеіпсерв сііеЪик Саеяаг кііхак саесіеге іпййніі. Саек. 

В. С. 3, 29. Г)е уикШій каіія бісТит екі: Аегпсерв сіе ЬепеЯ- 

сепйа (Іісаіпг. Сіе. ОЙ. 1, 13. Регрегаш оііт іііхі, не ѵоз 
і’огіе ітргшіепіез і'огіз еІТмігсѣія аіцие ісі рогго ихог теа 
гекеіясегеі. Тег. Рііогш. Г», 1. 18. Яаере ашііѵі а тіуогіЬия 
ваіи, ^иі ке рогго риегоз а кепіЪик ітсііккс ДісеЪапі Сіе. 8еп. 

13. Еа поз таіа гііоітпик, кесі ехі«иа еі рогго тіпіта. 1(1, Гію. 

5, 25. ТітеЬаі ігага кепаіі: рогго іпіпіиз сиріеііпе саееиз асі 
іпеерішп ясеіиз гаріеЬаі. 8а11. .Ыд. 21. ѴісІеСе ]ат рогго се- 

Іепі. Сіе. Ашег. 40. 

508. IIIс, іЫ, Ыпс, ітіе, Некто, аЪЫпс, апіе. Мѣстоименіе 
Іііс указываетъ на предметъ, присутствующій непосредственно 
(прямо находящійся налицо, передъ пазами), а ін ук. на пред¬ 

метъ заочно, всторопу, напоминаетъ о немъ; впрочемъ іііс въ 
живой рѣчи говорится и заочно, о предметѣ постороннемъ, что¬ 

бы выставитъ его въ параллель, ѵів - а - ѵік съ присутствую¬ 

щимъ налицо. Поэтому и будетъ Іііс нарѣчіе — здѣсь, іЬі = 

тамъ, Ыпс = отсюда, ітіе = оттуда. Потомъ іііс, какъ и по- 

русски здѣсь, тутъ, теперь, при этомъ, употребляется въ 
Тгасіаііо и зи. въ этомъ, въ настоящемъ случаѣ, въ этомъ 
мѣстѣ нистопщию изложеніи (слова, разсужденія, равбира- 
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тельства, рѣчи), ') а Ыпс—отсюда, изъ этого, оттого, т. е. іш 
этою источника, я выражаетъ происхожденіе, начало, корень, 
изъ котораго вышло чт-ииб.,—живѣе, чѣмъ ітніе, о которомъ сл. 
§ 567. ЬеЫне, въ значеніи мѣста = отсюда, съ этою мѣста, 
& о времени—ог сихъ (то) норъ, съ этою (то) времени (ми¬ 

нуты), въ хорошей прозѣ въ послѣднемъ впачепіи употреб¬ 
ляется только рѣдко и замѣняется нарѣчіемъ сіешбе, а въ пер¬ 
вомъ нарѣчіемъ Ыпс. АЫппс никогда пе употребляется о мѣ¬ 
стѣ, а только о времени — за (столько-то времени передъ ны¬ 
нѣшнимъ временемъ), т е. считая назадъ отъ нынѣшняго дня, 
отъ настоящей минуты. Въ этомъ смыслѣ аЫііпс употребляется 
постоянно, но рѣдко вмѣсто этого говорилось апіе Ііипс... напр. 
•Нет: анѣе =за столто-то времени до относительнаго настоя¬ 
щаго времени, т. е. которое примемъ за настоящее, за опор¬ 
ный пунктъ, за столько-то времени до того (ткую-бы-то ни 
было) времени,—какъ говоритъ и Грамматика. Шс )ат ріига 
поп біоат. Сіе. Мап. У. Ніпс віеае, Ыпс ѵепеіт, Ыпс і'аіаа 
іевіашеніа імясипѣиг. Сіе. Атег. 27. .Іиго те Ь. Тагдиійшт 
БирегЬшп Даго, щпі, цаястщив (іеЫпс ѵі роввіт, схяесиіи- 
гит. Ьіѵ. 1, 5У. 

569. Ргіптт, ргіто,ргітш, детит, Іапсіет, с/епй/ие, рті- 
гетті, розігето, розігетиз. Рлтшп, ргппо, ровііеіпо, рояіхе- 
ншш, какъ и всякія нарѣчія, употребляются при глаголѣ; ргі- 
ілив в ровігешцв, какъ и всякія прилагательныя, употребля¬ 
ются при существительныхъ или мѣстоименіяхъ. Само по себѣ 
рп'шиш :ш. сначала, во-первыхъ, прежде всего, 1 ) = ог первый 
разъ, въ отличіе отъ ііеі ши и г. д.. 2) — на первомъ мѣстѣ, 

прежде всею, сначала, напередъ, въ отличіе отъ яеешкіо, роя), 
гіеіініе, рояігито, а отсюда Ь) въ перечняхъ) съ слѣдующими 
беіікіе ігіеіпсерв), (ит, ііепігрде, ровігето, чтобы указать па 
первый моментъ либо обстоятельство, которымъ началось, либо 
въ верный разъ открылось то или другое, или чтобы указать 
на такое обстоятельство, которое въ ряду извѣстныхъ фактовъ, 
мыслей, соображеній, надобно выставить прежде всего. Ргіиш 

') г-і 'Іейфферши, Ьсіюі. Ш. 1, р. 142. 
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эн. сначала, сперва (ршпо іетрого, іиіііо), слѣд. указываетъ 
на время, въ отличіе отъ розіеа, розі, йеішіе, во быв. также 
и 2) въ перечняхъ еъ слѣдующими дальше ііеіпбе, іит, розі- 

гето, когда первый факторъ есть первый по времени. Ровіге- 

шіт зн. въ послѣдній разъ, во ве употребляется намаперъ 
соотвѣтствующаго ему ргіиішп въ перечняхъ, а вмѣсто него 
въ этомъ случаѣ гов. рояігето. І)етшп съ частицами времена 
(пшіс, іит) и мѣстоименіями (ш, іііе, Кос) выражаетъ тоже, что 
усиливающая русская частица то. или слова: наконецъ, толь¬ 

ко, = тутъ-то, тутъ-то только —наконецъ, то-то {вѣдь) — 

и т. н., п выражаетъ, что обстоятельство, о которомъ идетъ 
рѣчь, пе могло случиться никогда прежде и ни при комъ, ни 
при чемъ другомъ, а только именно тогда, при тѣхъ, съ тѣми 
лицами либо вещами, на которыя указывается словомъ, стоя¬ 

щимъ передъ (Іетит. Г)епі(]ие, а потомъ и, а тутъ (ужъ) и—, 

гл. смыслѣ заключенія, завершенія, пополненія всего предыду¬ 

щаго, употребляется пъ такомъ смыслѣ даже п въ перечняхъ, 

въ которыхъ вводится имъ большею частію *) послѣдній фак¬ 

торъ. Въ послѣднемъ случаѣ мы (Іешсціе переводимъ обыкно¬ 

венно «наконецъ», п ыожпо гов. еще: а въ заключеніе, послѣ 
всего, въ концѣ концовъ»; по если прибавленный тутъ факторъ 
больше, сильнѣе либо важнѣе, то мы говоримъ: да прямо, да 
просто, да даже и; а если прибавленный факторъ, въ срав¬ 

неніи съ нредъидущпмъ, представляетъ что-шш. болѣе общее, 
нодо что иредъпдущее можно подвеет, то мы говоримъ: вооб¬ 

ще, словомъ, однимъ словомъ. Въ иныхъ случаяхъ, именно съ 
Іині, пине, частица сіеищие похожа на ііешиш, т. е. ми ска¬ 

жемъ: тутъ,-то, тогда-то наконецъ; только надобно замѣтить, 

что въ послѣднемъ случаѣ посредствомъ ііепщпе приводится не 
контрастъ съ иредъидущимъ временемъ либо съ какнмъ-ниб. 

другимъ лицомъ либо вещью, какъ это бываетъ прп (ши ііе- 

іішііі, пішс ііешиш (тонк-то только, твперъ-то ужъ только 
(наконецъ), не раньше), а результатъ либо конецъ, завершеніе, 

заключеніе предъидущихъ (упомянутыхъ либо подразумѣваемыхъ) 

1 Иногда послѣ (Іешцие стоять дальше еще роаігешо, наир. Сіе. Адг. а, 23. 
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поступковъ либо положеній. ') Вмѣсто простаго наконецъ о 
порядкѣ во времени мы часто говоримъ: въ кои-то вѣки на¬ 

конецъ, натнецг-то ужъ, н въ так. случаѣ полат. гов. іап~ 

(Іегп, которымъ слѣд. выражается контрастъ не съ предыду¬ 

щими состояніями либо лицами, вещами, а со всѣмъ предыду¬ 

щимъ временемъ; въ вопросахъ сашіегп можно переводить: 

да—же, ну, (да)—же. Р. Зевііив ргітш іпіег Ііопшіев поЬі- 

Ііввіпіок іетрогіілш орііпш ігіѣипиз рІеЬів іасіиз езС Сіе. 

8езі. 3. Гасішз екі Ьів сотиі: ргітит апіе іетрив, ііегит 
вио іетроге. И. ЬаеІ. 3. Агсіііае ргітит Апііосіііае ссіе- 

гііег апіесеііеге ошпіЬив іп^еніо еоп%іѣ: розі іп Азіае раг- 

ііЬик—. И. АгсЬ. 3. Есржіет ргітит, иі Ьопоге сіірщив еа- 
зет, щахіте зетрег ІаЬогаѵі, весітйо, иі ехізіітагег, іег- 

Йит—. И. РІапс. 20. Пісетиз ргітит сіе "емеге ('.[об (Ера- 

тіпожіяе), сіеінсіе—. 1ит—, ро&ігето (Іе геіиз р'езіш. Мер. 
Ер. 1. 8і ій йсіб, Ьосііе розігептт те ѵійез. Тег. Аініг. 2, 

1, 22. ТІіетІБІосіез ргѵпо зоіиз ргоГесіиБ езі (безъ товари¬ 

щей, подъѣхавшихъ послѣ). Мер. Тііет. 6. ІШиг рсіепІіЬиБ 
ѵеиіа, сііжиагіеіііе ргіто Ѵегсіп§е1:опр;е, ро8І сопеесіепіе. Саек. 

В. 6. 7, 15. Ріептнріе ітргоЬогит ѣасіа ргіто зизріеіо іп- 

5едиіѣаг, сіеішіе зегпю аЦие і'ата, іит ассизаіог, іит ркіех. 

Сіе. Гіи. 1, 16. Е§о ѵего ашііо тше Петит еі ѵіѵо еі ѵа- 

іео. Тег. Неаиі. 2, 2, 3. Саезаг ехегсііит іп еазіга гесІихН: 

іит Петит Агіоѵівіііб раіѣет соріагиш зиагит тізіС Саев. 

В. О. 1, 50. Нет ѵеііе аЦие к!ет поЛе, еа Петит Гігта 

ашіеіііа езі. 8а11. Саі. 20. Апиа, іеіа, Іоса, Іетрога, Пепщие 

міигш ірзат ееіеііз ішрегііапіет тбизігіа ѵіеегаС 8а11. 

76. Наес іп іюшіпез аііепіззішоз, Птщие шішісіббішоб 

ѵігі Ьопі і'апипі. Сіе. 6)иіпІ. 16. Ап сгесіі роіезі иііиіп ро- 

риіиш аиі Ьошіпсш Пепщие іп еа сошііііопе, еи)из еиш рое- 

пйеаі, іИиІіиз. циат лесевзе зіі, ішшзшиш? Ьіѵ. 8, 21. 1)іо* 

иузійз і'иіі гаіпіте ІіЬісШюзив, пои іихигіозиз, поп аѵапіз, 

ішШиз Пепщие геі сирніиз, пізі ішрегіі. Мер. Кср. 2. Тиш 

Пепщие Іюшшез позіга іиіеШ^ітиз Іона, дишп, сціае іп ро- 

) Сл. Зеифферта, Раі. Сіе. IV, 11, 75. 



— боа 
ісзіаіе ЬаЪиігоиз, еа атівітиб. Ріаиі. Сарі. 1. 2, 89. Тапйет 
ѵиІнегіЪиз йеіеззі іп тотет вс гесірсге соерегипі. Саев. Б. 

О. 1, 25. Тапйет аЩѵ.ткІо Саііітат ех игЪс внесший. Сіе. 
Саѣ. 2,1. С)иои§цие Іапііет аЬціеге раІіеітЬіа позІга?И. Саѣ 1,1. 

570. Ііегит, гиѵвие, Нетто, сіс іпіедго,ех іпіедго, аЪ іпіедго. Ііс- 
гит, сродное съ ітсро^,—средній родъ, сдѣлавшійся нарѣчіемъ— 
эн. еъ другой {второй) разъ, опять (тоже что-тю.), слѣд. выра¬ 
жаетъ простое повтореніе извѣстнаго дѣла, извѣстнаго поло¬ 
женія какого-ниб. лица или вещи. Это-же выражается и въ 
йевио (сіе поѵо) сноса, вносъ, опятъ, такъ же какъ и въ 
сіе—, ех—и аЪ іпіещго,=всецѣло снова, съизнова, вновь, опятъ. 
Но въ частности сіепио означаетъ возвратъ лица либо вещи 
въ то либо другое прежнее положеніе, которое ѵжь прошло, 
было, либо совсѣмъ уничтожилось, либо въ которомъ случился 
перерывъ; но обороты изъ іпіецто указываютъ па то. что 
лицо либо вещь снова вступаютъ въ тоже состояніе, въ какомъ 
они еще не были измѣнены, искажены, ослаблены, уничтожены 
въ своихъ качествахъ, въ своей силѣ, красѣ, цѣлости. Кигзиз 
и гипшта, изъ геѵогзиз и геѵогапп, *| выставляютъ на видъ 
контрастъ и смѣну либо лица, вещи, мѣста, времени,—либо 
дѣйствія, состоянія, качества, признака, либо вдругъ въ раз¬ 

ныхъ отношеніяхъ, — опятъ, съ другой стороны, вмѣсто того, 
напротивъ. Сошзиі еві 8егціи§ сгеаіиз ііегит. а) Ьіѵ. 4, 80. 

СгЪев іеітае впоіи киѣѵегзаз йепио сошіійіі. 8иеі. Айя. 47. 

Еігигіа сіепио геЪеІкѵіѣ Ілт. 10. 31. ()ішПо цишще ашю 
Ьісіііа ееіщвіиг: ерпніиз аштв ершт Іе ргаеіоге іпейііззеі, 
сеиѳа (Іепш) еві. Сіс. Уегг. 2. 56. Кесііа сіепио. Ш<1. 2, 1, 

14, не зн. еще разъ прочитай прочитанное, а: опять примись 
за чтеніе документовъ, гдѣ ты остановился, и продолжай чи¬ 

тать (читай дальше). ТгіЬиніеіа роіевіав ріасаін гесомсіііаіацие 
раІгіЬиз сіе іпіедго іи апіідиа гейіціінг шаіа. Ьіѵ. 3, 0. С)иі(1 

') Впрочемъ самое Йе ноги не было употребительно. 4 

5) ІІоній изъ Баррона; Моііаіез шиііі гигзив е( рготіз іпсапЬ 
О Для усиленія ііегшп (не разі, не однажды, міо—в—й»ь.ю, безпрестанно) оъ 

прозѣ гон. ие ііегит Негинцие, а заере, ііегит ас ваеріиз, еііат ацие еііат. 
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еві $е соИщете, иш біззіраіаз апіті рагіеи гигтт іп виит 
Іосиш соНщегс? Сіе. Тиве. 4, 36. Ргішо МсіеЛиш еззе гай» 

рогіаз сіаивеге: беіпбе гигтт .1и§иг11шлі пгЫігніі оЬѵіі рго- 

себипі. 8а 11. .1 ид. 69. Биесиггіі Риііопі Ѵогепиз ІлЬогагиі: 
Ьиіс гыг.виз сігситѵепіо іегі аііхііішп Риііо. Спев. В. О. 5, 44. | 

Ре гл пикете іаибашЬ ѵііирегалбещие гигзиз аШІ&еге. Сіе» | 

Вгиі. 12. Шдие На агпріехив ечі ягі.еіп, и<; іп еа отпет 
ѵіт діееікіі ропегеі, лес гигтт еага іоіат герибіаѵіС Сіе. 

Ог. 1, 24. Ш Шае яирегіогев рагіев іп тебіит Іосит типбі 
Гегипіиг ропбеге, зіе Ьае гигтт гесііз Іімеів іп соеіевіет 
іосит зиЬѵсбапі. 1(1. Гике. I, 17. 

571. Ши, ргійет, йийит. Ніи '), долго, т. е. много вре¬ 

мени безъ перерыва, прежде, нынче, либо впередъ когда-ниб., 

иослѣ, гоп. въ отличіе только отъ короткаго времени. Но ргі- 3 

(Зеш и бибит употребляются въ противоположность истинному 
настоящему времени, а ргібет и въ противоположность отно¬ 

сительному настоящему (ог. оЫідиа). Но въ частности ргібет '} 

зн. за много времени, задолго (назадъ), много времени назадъ, 
задолго передъ тѣмъ, и отличается спеціально отъ недавно, не 
задолго тредъ тѣмъ; но бибшп = нѣсколько времени на¬ 

задъ а так. обр. либо = (уже) прежде, передъ этимъ (тѣмъ), 

либо — (уже) дивно-тат, довольно давно, либо = (только) не 
за много, не задолго передъ этимъ, недавно, гов. спеціально въ 

отличіе отъ толъко-что сейчасъ (напр. что-еиб. случилось). Так. 

образомъ )ат б іи -—ужъ много времени, ужъ давно, гужѣ съ 

давияю времени (даже до сихъ поръ безъ перерыва), рип ргі- \ 

бет—ужъ дивно, за мною времени, задолго, егце съ давняго 5 

времени начавшись, )ат бш1шіі = щ»бъ тъеколъко, немало вре¬ 

мени, а не только что сейчасъ, поп йіи—не долго, т. е. толь- і 
ко короткое время, не много времени, поп (ііа) ргібет —пе ] 

задолго передъ тѣмъ, т. е. только что передъ гтьмъ, не мт- | 

’) Старинный аЫаііѵиа отъ ЛіеБ=иремя, нора, слід. — въ нѣсколько, въ не- 
мало щіемени. 

М Ргійет оСра:тиалось ивъ корни въ яріѵ, ргіог, ргіпшв.’и окончаніи йеш, 
какъ іапйеш, цщйси». 

") Произошло ивъ йшйііш, сойств. уже не мило времени тому, какъ—. 



ю прежде, не мною назадъ передъ тѣмъ, поп йийити = (вот) 

сейчасъ, недавно только что (передо этим). Ваііз йіи і'иіі іп 
тінепік. Сіе. Сіиепі. 71. Зіоіеі (Ни ішш&тш арнЛ апіюов, 

ветпрег (тпанвигов) иератЛ. Ій. Хиве. 1, 31. СагіЬащтп рт 
Лги Ъеііщп со^ііапіі тиііо апіе йепииііо. Ы. 8еп. 6. Кес 
Іосі рітга вит пес Ліи Ыс апіе і'иі. Ріаиі. Кий. 1, 3, 28. 

Ное ргШет ай те всгірШ’аз. Сіе. І)іѵ. 5, 6. гдѣ скоро 
потомъ слѣдуетъ аіщиапіо рокѣ Іиіі Тііетізіосіев повіга сі- 
ѵііаіе поп На ргіЛт йоттаіи ге^іо ІіЪегаІа. Ій. Вгиі. 10. 

Ай тоѵіет іе Лисі, Саііііпа, дат ргніет ороіѣеЬаІ. Ій. Саі. 
1, 1. Ого, иі ѣепейеіит ѵеіѣів тііит Лѵ.Лит пипс те сот- 

ргоЬев. Тег. Ашіг. й, 1, о. ()иае Лшіит ай те еі циае еііат 
апіе Ьів ай ТиШат йе те йегірвіяіі, еа ѵеѵа евве вепііо. Сіе. 
АН. 11, 24. йіи Іи, (рюй Іе ]ат сішітл ішгіог, ехіеѵів еіс. 
Ій. Саі. 1, 5. Е Регзіа ай те аііаіае тойо зипі івіае а тео 
йотіпо. Г). Сиапйо? Т. ЕаиЛ Лшіит. Ріаиі. Регв. 4, 3, 28. 

57 2. Еііат, о[шщие, еі, Нет, Шсіет, Мет, еі ірзе, пес тіпт. 

Еііат, происшедшее изъ еІ=гт!,—а еі есть смягченное аі 
(ай),—сообразно съ такимъ своимъ корнемъ, зн. 1) да, пожа¬ 

луй, еще; кромѣ того еще; да еще и, но получаетъ значеніе 2) 

даже, и прибавляетъ что-ниб. такое, что, въ сравненіи съ сейчасъ 
сказаннымъ либо подразумѣваемымъ, гораздо выше, необыкно¬ 

веннѣе, удивительнѣе '). Но^иогріе ;)'зи. точно такъ же и, н по¬ 

казываетъ, что какал-ниб. добавка къ только-что сказанному ста¬ 

вится подлѣ пред'ыідущаго на одинаковомч. мѣстѣ, въ одинаковой 
важности, чтобы только счетъ былъ полонъ. Еііат так. обр. при¬ 

бавляетъ качественно различное, (цикціе качественно равное, и 

еще—посредствомъ еііат присоединяются и самыя сказуемыя, 

кромѣ другихъ частей предложенія, а посредствомъ ііиочие 
только эти послѣднія. Нет=точно такнмъ-же образомъ, омять, 

точно такъ же, а ііійет=совершенно такимъ-же образомъ, 

совершенно такъ-же, повторяютъ сказуемое либо опредѣленіе 
при повомъ подлежащемъ, и выражаютъ, что это сказуемое 

■) Сл. ѵеі § 561. 

*) Удвоенное цпе, какь ({чійциів, иШ, (ціаші[ііат е(с. 
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идетъ не только къ упомянутому передъ тѣмъ подлежащему, 
ио н къ новому, тугъ-же упоминаемому ')■ Но если надобно 
выразятъ, что къ данному подлежащему (лицу либо вещи), кро¬ 
мѣ сказуемаго либо опредѣленія, уже проплетшаго ему, идетъ 
еще другое някое-ниб., вводимое въ рѣчь словами еще гі (так¬ 
же и, да щ, то эти слот переводятся мѣстоименіемъ іііепі въ 
томъ падежѣ, какого требуетъ тутъ управляющій глаголъ '). 
Няманеръ разговорнаго языка, даже л Цицеронъ въ началѣ 
предложеній либо и передъ отдѣльными членами предложеній, 
какъ на первомъ мѣстѣ въ нихъ, такъ и послѣ перваго слова, 

выставляемаго этимъ особенно на видъ, употребляетъ е( въ зн. 

даже, да іі, въ смыслѣ еііаш; но еі іряе въ зн. хаі айто?, к 
съ своей стороны также, н самъ также, сдѣлалось употре¬ 

бительнымъ только со времени Ливія Ц. Асі Арріі Сіашііі яе- 

песППеш асеебеЬаІ еііат, иі саесиз езкеі. Сіе. 8еи. С. Ног-, 

іаншг шипев іе, иі еоя, диок ноѵіБзе тіз, еііат ішііаіі ѵеіів. 
И. Ніи. 5, 3, б, Ваес шинев босіі зишвіа, циібаш еііат коіа 
іюня біхогипі. 16. Не). 13. Іиіаніез рцегі, ишіае еііат Ъевііае 

])аеііе Іодиипіиг ніііі! езве ргозрегшн, иізі ѵоіиріаіеш, пііііі 
аврегаш, піві ііоіоіеш. 16. Кіи. 1, 21. Не ео, еііат ніііі! кегі- 
Ьеліе ше. іе поп биЬііаге ееііо 8сіо. 14- 1>іѵ. 9, 10. (,)ио6 

с"о і'асіо, іи ціщие апішши іибиснв (іасеге). М. Віѵ. 4, 8. 

Коши! ив аіщиг сит 1'гаіге Нет аициге бе соеіо оЬвегѵшіі. 16. 

Ніѵіп. 1, 47. бресіаіиш ипі Сга-во і'иіі іи.ииибиш, ееіегів поп 
Нет. 16. Ліі. 2, 21. Ііішаш кос ІіЬі боіегеі Шхіет, иі шіііі 
сіоіеі. Тег. Кип. 1, 2, 13. Ѵігов Гогіек, шн^папішов, еетйет 
Нолов евве ѵоіиіііий. Сіе. ОН. 1, 19. Ветіісепііа, ци.ші еатіеш 

') Но обыкновенно сказуемое о чел ѣ іігш либо поп ііет не повторяется, а 
подразумевается. 

'} Въ отвѣтахъ па вопросъ: Кто сказалъѴ іуЦициронт,, Цезарь, пт, которымъ 
надобно іі|ілб,іішть еще Катон а; 3) Цицеронъ, Цезарь, да сверх т. того еще — 

что важнѣе, чему падобпо удивляться—Китом ь; 3) Цицеронъ, Цоаарі., да п Ка¬ 

товъ; 4) Цицеронъ Росція защитилъ, в чтб важнѣе—-спасъ; б) Цицеронъ Квив- 

нія защитилъ, да еще Росцію спасъ лшзвь,—ігь норномъ требуется (уиоіціе, во 
второмъ еііаш, въ третьемъ ііеш, въ четвертомъ еііат, въ нагомъ іііеіп. 

*) (’л. Пейера, НсІишувЬ. стр. Гі2Н. Крейгъ ЛшіІщіЬ. 8. ѵ. ѴяікН, Тигвсіі. ц. ѵ. 



ѣепщнііаіет арреИпгі Іісеі. Шй. 1, 6. Сиѵае сзі тіМ. М. ЕІ 
іиШі сигае ел. Теѵ. Ай.1,2,49. ІЛп Іиис ет? Копие. Тепин 
фііЛ ;ц1 гетѴ Е( а\іі тиііі (Копте) сгапі. Сіе. Атег, 33. Йипі. 
еі аііа цепега йеіітііаитп. Ій. Тор. 6. Нлес опнна іасііті 
«ріпапіея ііа йегі Іісеге. ІШріе еі Лезсѣуиез іи Петозіѣепет 
іпѵеЫЫм', циоіі іЧс. Ій. Тизс. 3, 25, 

573 п 574. АіІІтс, Ьасіеищ еііат, дюн сь отрицатель¬ 
ными еою.шми, еііат пипс, еііат Іиис. еііат іит. Айііие зн. 
до силѣ поръ, доселѣ, т. е. до сей. теперешней мпцуты, до пи- 
нуты пстпниаго настоящаго времени; потомъ, у Цицерона рѣд¬ 
ко, а у позднѣйшихъ часто зн. еще и тоже, что ай ій Іепіриз, 
0(і тпілъ поръ, т. е. до той либо другой минуты въ прошлое 
время. Л (Инн поп, пеню... зн.: до шашо-то времени, либо до 
силѣ поръ (до настоящей минуты1 еще не, еще никто и пр. 
Коп іішп зн. такъ же «еще мед, и говорится не только о на¬ 

стоящемъ времени, но и о прошедшемъ. Только объ одномъ 
прошедшемъ употребляется иііііі = еще нисколько, еще совсѣмъ 
не, пето ібеаъ Тит) —еще никто. ') Что сше, да еще при 
сравнительной степени въ золотомъ вѣкѣ выражались только 
посредствомъ еііат, а пе тіітс,—это очень извѣстно; во не 
такъ извѣстно, что еііат, вслѣдствіе сложенія съ дат. еобегв. 

да ужъ, да прямо, употреблялось еще и о времени=все еще 
(было либо есть что-шио, и о настоящемъ времени, и о про¬ 
шедшемъ. І-'.Ііаш пипс и еііат пит = даже (еще) и теперь, 
гои. обикшшеиио о настоящемъ истинномъ. а впрочемъ быв. п 
о прошедшемъ, еііаш іиис, а чаще еііат пші, = шоикі (все) 
еще, ■) вообще выражаютъ опредѣленнѣе частицу еііаш. Нае- 

іеіша, изъ Ііас іония, какъ ^иаіепиа, въ прозѣ золотите вѣка 
не говорится ни о времепп, ші о мѣстѣ, а только метафори¬ 

чески — до силъ норъ, доселѣ (пока довольно, пока только—), 

либо иъ ток мѣрѣ, степени, настолько. 4 Нас ріщпа иііііі 
шіішс езі поііііщ.ч. К ер. Мііі. 5. Адііис ситаѵі Іюс ірініет, иі 

*) Гл. Нейфферіка. І.іИ'І. ѵі}<. ШІ. 
*) Сд. .Чеін/іфертн. ѢаеІ. етр. 57. 

*) От. -Ісйффс] ниі. тат же стр. 163. 
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тіЫ іідсв е$ке(. Тег. Ріюпн. 5, 7, 10. І&тііит сепішп еі 
(Іесепі аппі зшіі, с/мшп еіс. Сіе. ОЙ'. 2. 21. N0псЫт Ѵосопіа 
Іех Іяія егпі. Ы. Вер. 3, 10. СпМіиит кіаііпт пі)пІ ?/нт вп- 
крісапіет .4(1 те ѵосаѵі. Ос. Спі. 3, 3 (^иамкііи {'итог еііпт 
ікіе (иик іш5 еіидеі? Сіе. Спі. 1, 1. Еінт Іасев? Тег. АЙ. 
4, 2, 11. Учит ікіе свит сиЬагеІ, Роіетагсіпіз іи снЬіеп- 
Іит іпігодіпЛиз е$і. Сіе. Ѵегг. 2, 3, 23. С*иае зрев ві тапе(, 
еііат пипс впіѵі сбзе роввитш. 1(1. Ков с. Сот. 57. КиІІо 
еіттипс цки геі шііііаіік регееріо іи ео, диоіі ргоЬаѵегаиІ, 
сопкіііо регтяпеге поп роіиепті. Саек. В. (г. 6, 40. Іпіііо 
ге^ек Йіѵегкі рагк іпрепіит, аііі согрик ехегсеЬапІ: еііат ітп 
ѵііа Ііошіітт вте спрійіШе ядііяЬаіаг, виа оиідие ваіік р!.ч- 
сеЬапі. 8а1І. Са(. 2. 8ей Ііаес Ъасіепнз (Ій—. Сіе. Хітіиш 
Іогіавке йіесі аі^иів Ііипс йіііеепіет: Ііасіепнз гергеііешіеі, 8І 
({иі ѵоіеі: ПІІ1І1 аіпріінк. К1. Ѵегг. 4. 25. 

575. Рас Не, іетеге, НЬепісг. РасіІе=тіі1о перо (іо, т. е. с ъ 
небольшимъ етярявіемъ, трудомъ, безъ препятствій, безъ помѣ¬ 

хи, безъ задержки, 2) конечно, безъ сомнѣнія, безспорно. при 
словахъ съ значеніемъ превосходной, высшей степени въ чемъ- 
нибудь, н Іі) —можно сказать, просто— , прямо—; а иногда, 

по связи мыслей, 3) —охотно, съ готовностью, безъ ропота, 
безъ возраженій, безъ отговорок?*. Поэтому ион Іасііе = съ тру¬ 
домъ. Но ІіЬепІег зи. съ радостью, съ удовольствіемъ. Тетеге, 

по с.пыюмц случаю, въ (при) слѣпомъ, случаѣ, вслѣдствіе слѣ- 

пто случая, па-удачу, т-пвосъ, так?*, ни сг тою, ни съ сего, 
есть синонимъ саки, ішіиііо: но поп іетеге = не случайно, 

2) не легко, тоже, что поп іасііе, только въ смыслѣ: не просто, 
не без?* особенной цѣ.ги. Ешіохик іи нкігоіоріа ^шіісіо Йосіів- 
вітогиш Іштіішш /асііе ргіиеорв. Сіе. Оіѵіп. 2, 42. ТІтсуЛі- 
йек отпек йісепііі агйі'ісіо теа кепіепііа (асііе ѵісіі. М. Ог. 

2, 13. Аесіиі Саевагет сеПіогет і'асішіі веке поп (асііе аЬ 
орріііік ѵіш 1)08іішп рокко ргоЬіЬеге. Саек. В. С. 1, 11. Нос 
кееіик ргаеіегтіНо еі (асііе р.чііог бііегі. Сіе. Сиі. 1, 6. І.іЬепкк 
ій Іюшіпек, чиой ѵоііші, егаНшІ. Саек. В. С. 3,18. N011 Іетеге 
пес ГоПиііо ка(і ейстеаіі котик. Сіе. Тике. 1, 49. Хи?і Іетеге 
ргаеіег шегсаіогек іііо и<1і( (цняциип. Саек. В. (}. 4, 20. 
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576. Раіво, /аНасііег, регрегпт, Гаізо, значащее ве только 
ошибочно, неправильно, но н Ъі фальшиво, лживо, обманчиво, 
обманно, означает!, не только ненамѣренную ошибку, но и со¬ 
знательный, завѣдомый обманъ, близко къ 1'аЦаейет=*Сп обман¬ 
ною, лживою, злою цѣлью, умысломъ. Но регрегат зн. не¬ 

сообразно Со бѣломъ, неправильно, невюрно, въ отличіе отъ гесТе, 

тогда какъ первое гов. въ отличіе отъ ѵеге, зіпѵріісііег. Рпіво 
фіегііііг (1е налога киа ^ениз Ьшианига. §а11. Лис. 1. АІііаЪ- 

ез8е еит, аііі ае§пш еззе, (ако иігштуие ГпщеЪапІ. ілт. 42, 

2. Каііо іюс роБіиІаІ, не циій іизійіозе, не ^пій зіпшіаіе. не 
фіііі іаііасііег. Сіе. ОЙ’. 3, 17. Кееіе, ап регрегат іесегші, 
ірзі гаНотеш геікіепѣ. Ілѵ. П, 14. Регрегат риііеаге = су¬ 
лить неправильно. 

577. Веге, /егте, сігсііег, а<і, раепе, ргоре. ргорепюФит, 

іапіит пт. Геге и іеѵтс—послѣднее у Цицерона встр. рѣдко, 

но у Ливія любимое выраженіе—приводятъ опредѣленіе, оцѣнку 
чего-нпб., сдѣланную по общему предварительному расчету, когда 
надобно выразить, что оцѣнка не совершенно вѣрна, не всегда 
п для всякаго покажется именно такъ, какъ предлагается, а 
впрочемъ, если чего, пожалуй, недостаетъ для точности, вѣр¬ 

ности, то того не стоить брать въ расчетъ, = вообще, в» цѣ¬ 

ломъ, въ большинствѣ случаевъ, приблизительно. Отвез /еге 
Сігаесіае сіѵіШез ай АгЬетепзшт зосіеШет зезе аррИсатЛ. 

Хер. А г. 2. Ні /еге і’иепті Огаесіае ^епііз ііиеез, чиі тето- 

гіа іііііііі ѵиіеітииіг. Аер. Кс§. 1. Нос )ат /еге зіе ііегі зо- 

Іеге ассі'рітиз. Сіе. Мап. 9. Ѵиіциз, <ціп! аЬзіІ а регіесЮ, 

поп {еге ітеііщіг. Ііі. ОЙ'. 1, 29. Ношиш геѵегіог тоезіиз 
аПріе апішо {еге сомиіѣаіо. Тег. Нети. 1, 1, 69. Ніз сон- 

зііииіз геЬиз Гегііа /еге ѵіріііа зоіѵй. С&ез. В. (т. 4, 23. При¬ 

мѣры на Іеппо не представили бы ничего особеннаго, а объ 
аіі н сігсііег ужъ было гоиорено: о нервомъ § 541, о послѣд¬ 

немъ § 544. И /еге и /епно выражаютъ вообще то, что не¬ 

достатокъ въ количествѣ какъ бы вознаграждается качествомъ, 

но раепе—правильнѣе репе— н ргоре — почти, едва не. выража¬ 

ютъ, что въ количествѣ либо въкачестиѣ дѣйствительно кой-чего 



еще недостаетъ, только недостающее неважно. ') Вт, частности ча¬ 

стицей раот* недостатокъ выставляется гакъ маловажнымъ, что 
она оттопится просто смягчающимъ выраженіемъ — такъ ска¬ 
зать, щ гіттаѵ. Близко къ атому ргорепшбшп —г« штстном?, 

(нѣкоторомъ) отношеніи почти,—сОоаие, ег ■извѣстной мѣрѣ. 

ТШит ной, ісіѵ ой, пошедшее ігь употребленіе только послѣ 
Цицерона, со беги. зн. только (нотъ) не, настолько нотъ не, а 
йотомъ стало зн. почти едва не, и это можно объяснить такъ, 

что недостающее въ смыслѣ чистой, совершенной малости, 

мелочи, изображали юшшъ-ниб. жестомъ, какъ мы можемъ по¬ 

казать щелчкомъ. !) і)о)ео іе Баріеюііа ргаеіШит рторе віп- 

ЙНІ.тгі, аііеіщ шаіік ІиЬогаге. Ос. Ѵіѵ. 4, 3. Ргоре }пш <1е- 

ярег&іа каіиіе. ( ае8. В. О. 3, 3. ЬуеашЬн' сошрегегаі Аіііепі- 

енбіиш лаѵех ^«еяе іііалсв геіісіав еьке. Кер. Аіс. 8. Меіго- 

Зогнк раепс аііег Крісипге. Сіе. Ріп. 2, 28. (^иі<1 еві яогя? 

Мет ргореткНт, <]інн1 тісаге, е;ыо<1 Ыо.в .(асеге. Сіе. І)іѵіп. 

2,41. Сашрапі ниііііаЬаііІ сіиое сопкиіев а(] ВепеѵепВт евве, 

<1 іеі ііег а Сариа: іапіит поп ай рогіак еі тиі ок ЬеІІит евве. 

Ілѵ. 25, 15. 

578. Реп, ріегтщие, ѵиідо, воіегс, тоге, ех тоге, соптеіи- 

сііпе, ех сотиеішііпс. О іеге, насколько оно относится сюда,— 

(іо большинствѣ случаевъ, вообще, см. § 577. РІегитдие зн. 
въ весьма многихъ случаяхъ, весьма часто (регнаере), и —въ 
большинствѣ случаевъ, большею частію, всего больше. Уи)"о зн. 

вообще, вездѣ, у всѣхъ, обыкновенно, т. е. у превышающаго 
большинства толпы, класса индивидуумовъ, означеннаго либо по 
'•ВЯЗИ рѣчи попятнаго,—въ большинствѣ, большинствомъ, боль¬ 

шинству, у большинства и т. п., везёгь, всегда, то-и бѣло, и 
т. н. Коіеге выражаетъ то, что бываетъ регкаерс, ріегитцин, 

но только въ смыслѣ обычаи, привычки, повтореніи какихъ-ниб. 

поступковъ. Моте и ех тоге зн. въ духѣ и по обычаю, пама- 

') Нъ еынслК рсорі- вездѣ МОЖИН говорить ріорс евЦ иі— — близко (Сѣло) 

кг тому, чіноОи . Арррщ ѵісіі ас ргоре (иіі, иі (Іісіаіог Ще іііепі сгеап іиг. 
15 ѵ. 2, 30. 

■) 1і ІапЙ е$1 чисто надобно оОиіснать такимъ ко образомъ. 
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нф8, сотшиніийіпе я ех сопЩеішІіпе = по пришчкѣ, по сво¬ 
ему обычаю, по принятому способу, пріему и т. и. (»аЩ іп 
сопвіііів сиріепДія пюЪіІез вшѣ с(, иоѵія ріегѵпщие геігая яіп- 
Дспі. Спев. В. О. 4, 7. Щес Уогішіа вагі: ріегѵ/щт 
епііл, шт ветре г еѵепіпні. Сіе. ІЯѵін. 2, о. ѴѵЦо Іощіе- 
Ішііиг Аніошшп гаатщіпш (то Савіііпі. Ій. АН. 16, 10. 
Ѵиіуо іойв савілз Іевіатепіа оЫріаЬатіічт. Спея. В. С. і. 
40. Нівсе 1І.Ш;гін, грцаз ѵиідо аіі іе тіііо, пііііі і'еге вегіію, 
Циой, ві іп а1ісл.)пя тпатгая ітіеійетіі, тпоіевіе і'егешіипі аіі. Сіе. 
а. Кг. 3, 1. 

579. Рогіе, сази, (огіиііо, /огіиііи, іетге. Осавц=ио (ка¬ 
кому-то) случаю, случайно, кат-то, ел. § -119 и § 451, о 
Іеггнте = по слѣпому случаю, случайно, на-уііачу, сл. § 575, 

Еоііе = переведенному нарѣчіемъ тоу/омѵу, случайно, гое. о 

томъ, что произошло отъ стеченія обстоятельствъ, независя¬ 
щихъ отъ нашихъ расчетовъ и вліянія. Въ комбинаціяхъ съ ві, 
ніві, пе, слово іогіе получаетъ зп. межетъ-бытъ, пожалуй, 
какъ-нибудь, а съ тііві часто, паманеръ ѵего, употребляется 
еще въ предложеніяхъ ироническихъ, какъ бы развѣ только, 

пожалуй, ужъ. ') Еогіиііо и сомнительное—по крайней мѣрѣ 
у Цицерона и Цезаря—Іагіиііч=по случаю, случайно, т. е. 

отъ чего-ниб. такого, что обязано своимъ бытіемъ только слу¬ 

чаю, выставляетъ на видъ контрастъ къ цѣли, намѣреніямъ, 

плану, сильнѣе чѣмъ Гогіе, почти такъ же сильно, какъ (етеге. 

Рогіе еѵсяііі, ні іп Ргіѵегпаіі светив. Сіе. Ог. 2. 55. N00 

Ьаес отніа /огіиііо аиі віпе сопвіііо ассійеге роіиегипі. Саев. 
В. О. 7, 20. 

580. Рогітне, іогіе, /’огіавзіз, (сп, (огвііап, /игзап, /огзіі, 
Іогіаззеап, пежіо ап. Рогіе только послѣ ві, ніві, не получа¬ 

етъ зн. можетъ бытъ, пожалуй, какъ-нибудь, ем. § 579. Изъ 
остальныхъ нарѣчій у Цицерона, Цеваря и Ливія употреби¬ 

тельны только (огвііап и Гогінвве, и различаются между собою 
тѣмъ, что (Ѵы'чііап означаетъ возможность чего-ниб. —можетъ 
бытъ, пожалуй, можетъ статься (что), и так. обр. выража- 

9 См, Грамматику. 
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егъ больше простое предположеніе и догадку, поэтому и со¬ 

чиняется обыкновенно съ сол/ішсііѵиз, но іогѣазяе, обыкновенно 
съ інйісяііѵия, означаетъ вѣроятность чего-виб., — вѣроятно, 
можетъ бить, пожалуй, и при выраженіяхъ числа = ужь по 
крайней мѣрѣ, пожалуй, примѣрно, около, и вообще выра¬ 

жаетъ склонность принять за истину то, что говорится. Очень 
часто моокетъ статься, пожалуй, можно переводить еще вы¬ 

раженіемъ ие/зсіо ап, и именно тогда, когда сказанное па- 

добно выдать только за личное мнѣніе говорящаго. РогзЫап 
гршегаіш, дш ікіе іи го г зі( сі диае ЫнЫ іогпгідо. Сіе. Лшег. 

II. Негі ѵеиі іп Сшпашш, став аД іе /огіаеве. Сіе. Піѵ. 9, 

23. Аініізіі ех аіідио [огіт&е, чиі ѵійіззе ешп сііеогеі. Тег. 

Нес. 4, 1, 35. ЕІе%И ех шиШз Ізосгаііз ІіЪгіз ігірпіа іогіаш 
ѵегзие Шегопушив. Сіе. Ог. 56. На незсіо ан примѣры см. 

въ Грамм. 

581—585. Ітргітіз, сит ргітіз, ртесірие, тахіте. ро- 

іізтпит, апіе оішііа, едгедіе, ехітіе, ипіее, ргаезегИт. Ішргі- 

іпІ8, изъ іи ргіішУ=»і раисіз, інкег раис05 = ?«жь немногіе, 
этоже значитъ и въ роли частицы, по еще 2) часто зн. боль¬ 

ше всею, главнымъ образомъ, особенно. ') Сит ргітіз но зна¬ 

ченію одно и тоже съ предъвдущимъ, только употребляется 

рѣже. Рраееірие, отъ ргаесіреге (предупредить, взять прежде), 

преимущественна, предпочтительно, особенно, т. е. больше 
чеі'О-еибудь другаго, больше какихъ-ниб. другихъ..., о комъ прямо 
идетъ рѣчь, либо кого можно имѣть въ виду, всегда бываетъ въ 

связи съ глаголомъ. Махініе, превосходная степень отъ таціз, = 

всего больше, всего сильнѣе, всего прежде, всею вороте,—виж- 

нѣе,—лучше, т. е. больше, чѣмъ всѣ другіе, всѣхъ другихъ и нр., 

больше всѣхъ другихъ предметовъ какого-ішб. разряда, класса, 

массы, толпы, о которой идетъ дѣло; съ словами: аіі Ішис шоііит, 

)юс... шо<]о получаетъ ян. примѣрно, вообще, почти (всего скорѣе), 
т. е. всего вѣрнѣе дѣло таково, всего больше такъ. Гоііззітиш, 

превосходная степень отъ роіе, роііия, собств. тоже, что ргае 

') Ішргітів и шахіпге могутъ стоять при веяной части рѣчи, а остальныя 
чаетиіш при отдѣльно указанныхъ. 



сеіеИй — передъ (въ сравненіи со\ всѣми прочими изъ кагой- 

ниб. толпы, круга, о которомъ идетъ дѣло, но потомъ 2) — 

прямо, рѣшительно, именно, т. е. я... этотъ... это... а не дру¬ 

гой кто... не другое что, и въ обоихъ случаяхъ бываетъ въ 
связи только съ глаголами, но ставится во псякомъ случаѣ 
йодлѣ слова, на которомъ дѣлается логическое удареніе. Ргае- 
яеіѣігп, особенно, тѣмъ больше, что—, т. е. и вообще, а въ 
особенности; очень часто ставится при относительномъ мѣсто¬ 

именіи, при ні, фіит. (]ішпіат—въ оборотахъ: ргаезегіііп <ріі. 
ргаев. ві, ргаез фшш, ргаез. срнтіат,—гов. и ві ргаезегііт, 

Яиит ргаезегііт. ')—и никогда не состоитъ въ связи съ гла¬ 

голомъ, а съ іименемъ предмета или обстоятельства, которое 
выставляется на видъ, большею частію въ видѣ добавочнаго 
предложенія послѣ главнаго. Апіе отвіа можно сообразить 
но § 54В, ехітіе и е^геціе по § 243, ипісе по § 67. Отпек 
сирітиз, е,"0 іпргтт Іе ѵісіеге. Сіе. ІНѵ. 16, 3. М. Вгиіик 
Іигів сіѵііів іп ргітіз регііиз і'піі. Сіе. (Ж 2, 15. І.епіиіиш 
фіша ееіегіз агІіЬиз Ішп ітргтіз ітііайопе Іиі {ас егшЗіаз: 

Чиет нов тргітів аташиз сапткще ІіаЬетиз. 14. Оіѵ. 1, 7. 

Вех тардюреге йеІесШиз езі іасіо, ітргігт (ріо(1 ітЬіІік гех 
іи роіевіаіет інорінапіі ѵенегаі. Кер. Баѣ 3. Тиісшіпз ііоті 

виае сит ргітіз Ъонезіиз ііііі. Сіг.Саес. 4. Ниіс Іедіопі Сае- 

еаг еі ііиіиізегаі ртесірие сі ргоріег ѵігіиѣет еоиМеЫ 
тахіте. Саез. В. О. 1, 40. І'тесгрие ЬасеіЬіетоіііі ітіі^о- 

ІшП ресипіа. Кер. А дек. 7. (іт, ІіеЪаі, иі ині Ьиіс тахіте 

ішіиірегеі. Кер. Віои. 2. Ы еа тахіте гаііопе іесіі, оиосі 
иоіиіі сит Іосит ѵасаге. Саез. В. О. 1, 28. Рго сонсіоне 
тахіте іи Ііипс тоііиш тііііез сопзиі аііосиіиз езі. Біѵ, 38. 

17. Тапіа еіаі соніепііо, циі роітітит ех тарпо тітего 

сонвсешіегоні. Саез. В. С. 2, 43. Тішоіеоп ееіі (Іів ргаііая, 

^ио(1 ве роіттіт еззе (Іисет ѵоіиізкепі. Кер. Тітоі. 4.Бе- 

іоппе еііаш езі сіе зе ірзиш ргаеііісаге, 1‘аіаа ргаезегііт. Сіе. 

') Именно: ргиезегііш ушип, ргаев. 8І = каі:і вообще всада, также, ко¬ 

нечно, и въ томъ случаѣ, когда (если)—, по зі ргаезегііт и <[ішт ргаезегііт^- 

іи. риішмхъ случаяхъ, но особенно когда (если)—. 
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Ой. 1, 38. Шші дпи'.ет ііісі, ртевегііт а Зіоіоі.ч, гшііо тосіо 
роіезі. Сіе. Сіѵш. 2, У. ІѵіеЯщея і'еіеікіаіп езве іогіипаго, 
ргаезегііт доае яЪвіі а саірв. Ій. Т)іѵ. 6, 2. §ега ртйіиЫіо 
гертеЬепбі поп воіеі, ргаевегЫт вг пиЛа пе^Іірепііа ргаеіег- 

ІТИ8КЯ ев*, 1Ш. 2, 7. Саекаг ргіпеірея ассизаI, дисні аЬ іів поп 
зиЫеѵеіиг, ргаевегііт сит піарпя ех рагіе еогит ргесіЬш 
асійисіик ЬеІ/шп кгшсерегіС Спев. В. О. 1, 16. Ітрггаіогет 
а ѵоЬія сегіит йерозееге поп аисіепі, сит ргаевегііт ѵов 
я Пит тіеегіП'8. Сіе. Мап. 5. 

586. Ргивіга, пеуиЫдтт, дгаііз, дгаіиііо. Ргивіга, образо¬ 

вавшееся вамгшеръ ехіпі, іпіха либо отъ ігаиз, либо отъ 
корня этого слова, и въ такой же связи съ нимъ, какъ сіаи- 

вііѵш съ скшіо, зн. напрасно, попусту, т. е.. а) такъ, что 
ожиданія, надежды отъ какого-ниб. дѣла обмануты (безплод¬ 

но, безуспѣшно), и Ь) такъ, что поступокъ лица обманываетъ 
ожиданія, надежды, возбужденныя въ другомъ лицѣ (обманно, 

обманчиво, съ обманомъ), ') но еще п 2) безъ цѣли, безъ 
толку, нерезонно, т. е. когда нельзя имѣть при чемъ ниб. тѣхъ 
либо другихъ (основательныхъ) надеждъ. .Кедшсідиаш или пе- 

диіедиаш либо, какъ теперь всего больше пишутъ, пецшциат, 

напрасно, безполезно, безъ цѣли, у Цицерона не встрѣчается 
и замѣняется у него словомъ іліБіга. Огаііз, изъ кгаііІБ. т. е. 
изъ простой благодарности, и ртаіиііо, образовавшееся нама- 

неръ і’огіиііо, значатъ, даромъ, такъ, т. е. безплатно, безъ де¬ 

негъ, не получая либо не принося постороннихъ выгодъ. Сае- 

заг едиііея ін отлез рагіев шіміі, пес /гивіга: наш ріегиш- 

дие ша{ша ргаесіа роіііі ішбігі геѵегіипіиг. Сиен. В. В. 8, 5. 

ОЬбссго, не ше іи ІаеШіаш (гтіга сощіеіай. Тег. НеаиС 2, 

3, 51. Ргтіга ас віии сашеа аіідикі і'асеге поп езі бщишп 
Бео. Сіе. І)іѵін. 2, 60, ѴігШеБ рег ке ірваз дгаііз (ІШрані. 
Сіе. Ріп. 2, 26. НаЬііаге дгаііз іп аііепо. 1(1. Ой’. 2, 23. Ми!- 

іогига саивзав еі поп ргаѵаіе еі дгаіиііо (Мешіеге. ІЬісЗ, 19. 

*) Ьгивиа ез8е=>увидЬть себя обманутымъ ьъ надеждахъ, остаться въ дура¬ 

кахъ. БаН. Ли@. Ы>, 6. 



— 705 — 

587. ІпіеЫит. іпіегіт, птппщшт, аіщиапсіо, аіщиоііев. 
ЬЛегйши, изъ іпіег іііипі, зн. иногда, по временамъ, при слу¬ 
чаѣ, по обстоятельствамъ,—значеніе, въ которомъ встрѣчается 
п іпіегіт, впрочемъ только у Плавта и у писателей серебря¬ 
наго вѣка. Лошппщиат, въ иной разъ, зн а) по временамъ, 
не разъ, не однажды, но Ь) еще и къ смыслѣ Іііоіев, не рѣд¬ 
кость, не мало разъ, почти = часто. Лііциаіііо, по временамъ, 
отъ времени до времени, кой-когда, зн. хотъ когда-нибудь, 
когда-нибуоъ да—, но аіщиоііев зн. только' нѣсколько разъ. 
КевропсНі Саеваг сопвиевзе сіеов зесишііогев іпіепЫт гез еі 
(Ііиіигтогет тірипііаіені сопсейеге. Саев. В. 0.1, 14. Соп- 
сіопшп БІ§пШсаІіопев іпіепіит ѵегае виііі, поппищшт ѵіііа- 
іае аЦие соггиріае Сіе. 8евІ. 54, гдѣ потшщиат зн. не¬ 
рѣдко или часто, но не это зн. въ словахъ; Неіѵеііі поппип- 

(риат шіегсііи, ваеріпв носіи, ві епішреге роввепі, сопаЪап- 
іит. Саев. В. О. 1, 8. Новігі аргпі ірвиш варіеніет ваере 
аікцші оріпагі, сцюо невсіаѣ, ігавсі поппищшт, циой сііхе- 

гіі, іпіегйит, ві ііа гесііив зіі, тиіаге, сіе вепіепііа (Іееейеге 
аЩіітиіо. Сіе. Миг. 30 1). ілсегеі еі йісеге иіііііаіет аіщиап- 
(Іо сит Іюиевіо риднаге. Ы. ОЙ. 3, 3. Наес (теа) ѵох 
потшііів аІщиапАо ваІиМ Ыі. И. Агсіі. 1. Ріюсіоп а БетояЙш- 

пе (ІеГеивив аіщиьіт ІіЬегаіив сіівсеззегаі. Кер. РЬос. 2. 

588. Іпіегеа, іпіегіт, Іапітрег. Ініегеа, образовавшееся изъ 
шіег еа,—-говорили и іпіег Ііаес,—зи. между тѣмъ, въ то 
(это) время, т. е. еа то время, въ которое либо Ь) до кото¬ 

раго что-нпб. предварительное либо дальнѣйшее, слѣдующее 

(съ іішн, сіопес) происходитъ, происходило либо будетъ про¬ 

исходить. Отъ этого не отличается іпіегіт, ') только употреб¬ 

ляется особенно въ выраженіи ершт ііііепш—« въ это время 
(уже), какъ вдругъ въ это время. И іаніізрег ’) обыкновенно 

зн. между тѣмъ, въ то (это) время, но вноситъ оттѣнокъ 

') Лаг этого мѣста впдпо отношеніе этихъ частицъ другъ къ другу, * къ 
ыпщняш и ветрег. 

‘) Изъ іпіег п окончанія нарѣчія іш. 

') Образовалось такъ же, кадь раиШзрег. 

45 
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одинаковости продолженія времени, т. е. до тѣхъ поръ, пока 
продолжается то, о чемъ сказано въ какомъ-нпб. другомъ 
предложеній съ дѵт или прежде, либо пока не настанетъ то, 

о чемъ тамъ сказано. Но іпіегіш собств. зн. «передъ тѣмъ, 

напередъ, а до тою, а между тѣмъ, а пот»,—если что-ннб. 

приходится либо пришлось на извѣстное время, тогда какъ 
чего-ниб. другаго надобно либо надобно было только уже по¬ 

слѣ ожидать, объявлять о чсмъ-ниб.. приниматься за что-ннб. 

Тііеішаіосіея арий еріюгое сопіепйіі аефішп еззе ѵігов Ъопоз 
поЫкщие тійі, диі геіп ехріогагепі: іпіегеа ее оіівійет ге- 

Іівегепі. Кер. Тіірлі. 7. Іпіегеа ционд і'ідез езвеі йаіа, Сае- 

загеш Ыѣипіт, чиас роііісегеіиг. Саев В. С. 1, 10. ТІіеті- 

аіосіея жііге асі тарікігаіит ноіиіі еі йейіі орегат, иі Іоп- 

фзіте Іетрив Йпсегеі. Іпіегіш геіідиі 1 е.сгаіі випі сопяесиіі. 

Кер. Тііет. 7. Ма}огі ртіі ріасиіі бос гезегѵаіо ай ехіге- 

ттп сощНіо (именно, попытку отступить) іпіегіт геі еѵепішп 
ехрегігі еі сайга йеіепйеге, Саея В. С. 3, 3. Одинъ отце¬ 

убійца е$1 іп сагсегет йейисіш, иі іѣі езвеі іапіізрег, бит 
сиіеик сошрагагеіиг. Сіе. Іпѵепі. 2, 50. Ітрегіит Азсапіо 

яд риЬегет асіаіет шеоіите ташіі: іапіізрег іиіеіа тиііеѣгі 
ге<ршт риего яіеііі. Ілѵ. 1, 3. 

089. На, віе, іат. Тат можно сообразить по § 556. Меж¬ 

ду ііа и віе разница такая же, какъ и между І8 и Ме. 8іс, 
такъ, такимъ образомъ,, на такой манеръ, въ такомъ родѣ, 

указываетъ всегда съ особенной силой, такъ что напр. при 

обращеніи къ лицу, которое должно занять извѣстное мѣсто, 

правильно надобно сказать: віе кіа! а не ііа зіа! Если указы¬ 

ваемое частицей зіе стоитъ впереди, то кіе зн. описаннымъ, прео- 

сттлтнимъ сейчасъ образомъ (такъ и), а если то слѣдуетъ 

дальше, то зіе зн. слѣдующимъ образомъ (такъ); напр. въ срав¬ 

нительныхъ сужденіяхъ первый случай будетъ при порядкѣ: 

Ві—, 8іс—, ()иеіпаг1шшІшп—, віе—, а второй, когда напр. иі 

стоитъ послѣ 8Іс. Обозначеніе степени для віе дѣло несуще¬ 

ственное, не непремѣнное; однако, такъ какъ образъ, видъ, въ 

какомъ являются тѣ либо другія дѣйствія либо состоянія, въ 



тоже Ером я есть и показатель либо ихъ силы степени самихъ 
по себѣ, либо ихъ способности усилиться, увеличиться, то яіс 
часто при глаголахъ зн. шла мною, т. е. пиит;, сильно, оо то- 

ю. до токой степени, т. е. съ такой силой., <ѣ такой шта¬ 

тѣ. Въ клятвахъ и божбѣ оно употребляется только у поэтовъ, 

а >іс—, кі—=■ тогда, кош—, г. е, въ такомъ случаѣ, шба 

{если}—, говорится рѣдко, а у Цицерона п совсѣмъ не встрѣ¬ 

чается. На есть нарѣчіе отъ із, зн. такъ, прямо сообразно съ 
тѣмъ, на что оно указываетъ. Прежде всего, На выражаетъ, что 

сказанное съ предъидущимъ либо съ послѣдующимъ состоитъ 
такъ или иначе во связи, въ ткахъ-ниб. отношеніяхъ. Но эта 

связь , эти отношенія бываютъ очень разнообразны. Можетъ быть 
1) равенство, тожество, при которомъ іІа=?іс, но безъ рѣз¬ 

кости указанія; 2) фактическая подлинность, вѣрность, прав¬ 

да, согласіе дѣла съ словами и предположеніями: 3) согласіе 
словъ съ истинною дѣйствительностью = дѣйствительно такъ, 

'истинно такъ, совершенно такъ. рѣшительно такъ, прямо 

такъ,—какъ это говорится въ вопросахъ, отвѣтахъ, увѣреніяхъ 

мольбахъ, заклятіяхъ, божбѣ, клятвѣ: 4) мѣра либо степень, = 

въ такой же (именно) (соотвѣтственной. пропорціональнойі 

мѣрѣ, степени, точно такъ же сильно, столъ же, настолько 

же, такъ-то много, такъ-то сильно, — какъ это бываетъ въ 

сравнительныхъ періодахъ съ 14—ііа—, ()иет ад шоЙит— 

Іа—. потомъ Ш (цшцие с. зирегіаѣ, ііа с. шрегіаі., поп ііа 

или Ііаисі ііа с. афесі. либо адѵегѣіо, далѣе ііа въ смыслѣ 
Іаш, а<]ео, при прилагательныхъ, нарѣчіяхъ, глаголахъ съ слѣ¬ 

дующимъ иі соизесиі., ііа поп п въ другихъ случаяхъ; 5) усло¬ 

віе либо предварительная уступка—подъ условіемъ, предвари- 

. телъно положивши, съ тѣмъ (чтобы, что), въ такомъ смыслѣ 

{чтобы, что), съ той оюворкой либо добавкой,—какъ это бы¬ 

ваетъ при оборотахъ: ііа—-, зі—— тот, въ томъ случаѣ, ког¬ 

да (если), ііа—, не—, ііа—. иі—(поп); потомъ Ь)—при та¬ 

кихъ обстоятельствахъ, какъ часто бываетъ ііа въ началѣ 
предложеній; 6) слѣдствіе—так. образомъ, при таки:а> обсто¬ 

ятельствахъ (если дѣло идетъ о результатѣ), когда вапр. ііа 

кажется = ііадие. Бъ первомъ изъ этихъ значеній вм. ііамож- 
45* 
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ш пев. * ас, во во всѣхъ остальных* гавъ вообще въ языкѣ, 
пип» во жрк&веЁ вѣрѣ въ прозѣ евеврыыю употребляется ііа. 
Ве«‘ іи, Роле, саре ЛвЪеПаш еі теаЫѵлі еіс (такъ, какъ я 
гебѣ шлкдо* мимяшшо, —шв, таи») іѣЫя, йшп іаѵашив. 
Тег. Елю, 3, 5, 46- Ео і&сілі еіс. <3оУпк, віЬО пі шіегіі цгаѵі- 
ае іа гйл. <^аеш еань теЬетеніег атагаі, оссійегаі. 8іс йі$- 
Шітиіш іа ешШ.тв рыгШ ітроФевііит сарійііаіев. Сіе. 
Тивс- 5, 20. Сл, Саек. В. С- 7,62. Ш тігілііЬав еіихіі Рак- 
шш, «с ѵіііів ей оЬгаШб. Кер. Раик. 1. Ме іиегаі аедиіщ, 
ѵі ргіив шігвіегат, ьіс ргівь ехіге 4е ѵііа. Бей іагоев гесог- 
імтве итайме войгье ьіс ігаог, иі Ьеаіе тпхівке ѵісіеаг, 
двіа свш Всіріове ѵлегіш. Ск. Ь&еЗ. 4. Віс епіш іш'Ьі рег- 
Бріееге пёвиг, Йа в&іов енве воь іаіег оишев еввеі восіе- 
Ш диаейаш. ІЫ. 5. Тигре евве еіібіішо те во» йа і'егге 
ш® шент, іи іегевйшп риш. И. Віѵ. 6, 4, Ш і]1е 
€*Ц (|ішді ееееі Тввеиіі ваше», ів рориіі Во юаня сіѵііаіеія 
бвесеріоь ей. ііа <ъъ такомъ именно отношеніи, мѣрѣ—двой¬ 
ное отечество, родину, одну—, другую—Ѣ<&ешн Тавеиіасш евбеі, 
еігіШ* Вошодв, ЬаЬай аіітда іосі раігіаш. аВегша ]игіб. 16. 
Ее^- 2, 2. Ей, .іибісеБ, йа, иі Йіеііиг. И. Ѵегг. 4. 62- Арег- 
ѣе На, иі гее ьеш ЬаЬеі, шита. Тег. Яеаиі. 4, 3, 24. Ѵеіііа 
4ев орегаш, иі ыйие йа. Сіе. АН. 12, 17. <^аій і&- 

ік ІІЫ ве^оШ е?і' Ва: Мііііі ' 8і: ііл {именно’). Тег. Авйі. 
7, 9. Послѣ заявленій: Арий ще ЬаЬііаѵіі, шеешы Іші 
еіс. слѣд. вопросъ: Вайе у«н>? Ос. Ѵегг. 5, 30. Ііа ваіЬі аіфк 
інве Ы6 ыірегйев, ш ех ше аідие ех Ын; ваіив ев. Тег. Не- 
аві. 6, 4, 6, Объ иі в ир2к1>ри ніі и( ■■ ■■ сл« въ 
Грамм. Випі еа регашріа ас ргаееіага, вей пш На ішіщин. 
Ос V егг. 4, 49. ѣіешвгіа зшкш Йа іші пиЫа {памятью бші 
гш, слябъ, доюго былъ беаиадцнш*»), иі ъііцмйеь, Шь ^ашь 
ргйроаивьеС, мй 4ртагіяш аййегеі аиі іегінш цшиегегеі. 14. 
Вгиѣ 60. Нос ь іо Фл < оиіеийо, ш ш ео іогіииаь шеав роы- 

Ш еш ртьѣ. 1 лмѵ. 15, 4. Ііа еві шахіша іи веішіЪиь 
%тШі ві «4 ши ыші ас ѵаіеиіее «4 ошіііа гешоѵйіШт, диае 
«М(РѢ ^ АсаЙ. 2, 7. ііа айшівы ьшл. не іашеи іів вша- 
іид ' т‘ .'2 ' -ре раеііоіив регриій, и( ьеве 
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ѵеіиіі себеіЛет іавечиегеШг: На беііеіа оееиМога іоте. 8а11. 
-Зщ?- 38, ТгішврЬаѵіІ Ь. йиііа, Ігііппрііаѵіі Ь. Магена <1е 
МіЙігнІа&е, «4 На ігіадврішпші. иі Ше риівиз бпрепйдаріе 
геріагеі. Сіе. Мап. 3. Айеіевееяв, «тиит юЪі нов ререгсіяаеі, 
аІйрнЛ біе? ае^тоіаѵіі еі На шоіѣинв е§Ь. 14. Сівепі. 60. Сод- 
вйіопет ргибенЬдавчие кедвкАог вепщіег&іа аеію: На Гй, 
иі ареге сеткіегаіе ріиш ні, цпаіп еойіаге ргшіепіег. И. 
08. 1. 45. 

590. Тіа/іш, егдо. гдгіиг. циаге, диатп оЬ гет. дшт об оиѵ-і- 
»- фш «к тѵлт, циаргорН.г, гршятеа, ргоркгеа, упав, 
ібео. гсісггсо, ео. ргелпйе. собетв, два самостоятельныя 
•отдѣльныя слова, и въ этомъ смыслѣ съ удареніемъ на сред¬ 
немъ слогѣ = и такимъ {именно) образомъ, и еъ этихъ обето- 

ятелъствахі. а еъ так. Обет, и—. а так. обр. и— о елиъ- 
етп съ тпмъ, а затѣмъ -и—, при заканчиваніи и пополненіи 
ряда мыслей: это же коренное значеніе ііыріе удерживаетъ и 
тамъ, гдѣ,—съ удареніемъ на первомъ слогѣ — надобно выра¬ 

зить внутреннюю связь мыслей и приведенныхъ фактовъ = 
« такимъ образомъ вшило, выходитъ то (такъ), что—, а 
такимъ (образомъ ч—, л кото му и—. Ііадие означаетъ по¬ 

слѣдствіе, завершеніе дѣла, а не логическій выводъ иди заклю¬ 

ченіе; въ такомъ-же смыслѣ употребляются: дна ге, рнанз оЬ 
геш, чинш оЪ сашваш, риа бе саиава, дияргоргег, дпосіг- 

Са,—только эти послѣднія рѣзче, сильнѣе указываютъ на со¬ 

ставной внутренній матеріалъ того, вслѣдъ и въ завершеніе 
чего что-ннб. явилось Съ ірітаг у іѣщие общаго то, что 
это послѣднее, хотя и рѣже, бываетъ и при повтореніи чего- 

няб послѣ перерыва (въ ерапаіерщв»; но въ вопросахъ и въ 
настоящемъ силлогизмѣ не встрѣчается, хотя впрочемъ ііа. іи. 

Йі нерѣдко такъ употреблялись. І^ішг за. 1:> вслѣот.т тою, 

отъ этою, отсюда, поэтому, гов. при изложеніи фактовъ, про¬ 

сто для указаніи на то, что ткой-тб. отдѣльный фактъ. 
приведенный выраженіемъ съ этой частицей, былъ ши есть т- 

’) Гавнниу иеяиЕт шшв шеяхъ пышет из* пвьчыия слот п> я саіъбь в 
щлілоюпъ оЪ, ргоріег, йе. и ѵрыіры ея. ивы 
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слѣдствіемъ разсказанныхъ впереди. '). До сихъ поръ разняв» 
между іЩие и Щѵг для васъ есть, очевидно, только неболь¬ 
шая, но і«іІиг получаетъ зв. еще 2) итакъ, слѣдовательно, т. е. 
указываетъ на то, чтб выходитъ пли должно выдти ивъ предъ- 
идущаго слѣдствіемъ, заключеніемъ, какъ яапр. въ заключеніи 
(сопсіѵто) настоящаго силлогизма, въ вопросѣ, приготовляю¬ 

щемъ къ выводу (ещні ірііиг?), '-) въ началѣ изложенія первой 
главной части Ігяеіаііоиів послѣ ргорозіііо, въ приступѣ къ 
самому разсужденію послѣ введенія либо вступленія,— хорошо 
извѣстные случаи, въ которыхъ не гов. ііщие. Съ этимъ въ 
связи тѣ случаи, когда іа іи г 3) въ ерапаіе.рвін либо послѣ 
отступленія всторону отъ главной матеріи снова дѣлаетъ по¬ 

воротъ къ оставленному тогда предмету, либо когда 4) послѣ 
изложенія подробностей дѣлаютъ общій взглядъ на ихъ сово¬ 

купность, цѣлость, словами іііе щіінг, із іцт'іиг "). Агізіійез 
аегріаііз іеге іиіі ТЬепшіосІі. ІЩие сит ео бе ргіпсіраіи 
сопіешііі. Ыер. Л г. 1. іпіеііщеітпі Ьасейаетопіі віѣі сит 
ііІБ (1е ргіпсіраіи еегіашен боге. Ошт еоз циат шйгтіббішоз 
ѵоІеЬапІ еззе. Ісі. Тйет. 6. Баіатез егаі ргоріпцииз РарЫа- 

цош'з. Отт оЬ саиззат ргітит ехрепгі го Іиіі, иі, сит зіпе 
апніз н<1 оійсіит гейисегеі Ій. Баі. 2. N011 шойо езі рги- 

<Іеп$, зей еііат сигіозиз. 0иаргоріег іііе ііЪі отніа ехріаш- 

Ыі. Сіе. І)іѵ, 3, 1. Меаз соціМіопев отпев ехріісаѵі ііЪі зи- 

регіогіЬщ Ііііегіз. Сриосігса Ііае зиііі Ьгеѵев. Ій. АН. 10, 6. 

НашііЬаІеіВ йіѵегвит ігаІіеЬапі сигае: ѵісіѣ Іатеп гевресіиз 
Сариае, ін циат—. Ідііт—т Сашрапіат сопіешііі. Ілѵ. 26, 

б. 8і екі нікрікі іи гегит шіита, циоіі роіевіав Ішшапа еИ- 

сеге поп роззіі, еві сегіе ій, ^иой Ший еііісіі, Ьотіпе теііив. 

Ациі гез соеіевіев отпевцие еае, циагит езі опіо ветрііег- 

пиз, аЬ Ьотіпе сопйсі поп рокзшіі. Е.чі ідііиг ій, цио іііа. 

*) Кслп-би— (иг Сила другая Форма слога іив, какъ въ Гшніііив, йпіприіич 
в подд., въ такомъ случаѣ і стало-би сокдвввтельвпю гласною, а і§=іс отъ 
Ыс, в іцігиг въ ошелѣ прямо-указательнаго термина, такъ-лш отвоішлось-ба 
къ ііа.ріе, какъ Іііе къ І8. 

*) См. ЗіГіфі/трта, Всііо]. І.аі. 1 р. 13, р. 100, 102 и 150. 
3) ’інііфферті, 1. 1. р. 13. 



сопікігтіиг, Іюшіпе тоеііив. Сіе. N. Б. 2, 6. Йі циій віі ітос 
(вс. ѵів тетогіае) пои ѵійев, аі циаіе віі ѵкіек ві не і(1 ()иі- 
йет, аЬ сритГит віЬ ргоі'е.сіо ѵійев. (фжі ідііиг? ІІІгит са- 

расііаіет аГкріат іи апішо риГаитв евве, <що Ьалщиат т 
аЛгриой ѵак еа, еріае тетіптшв, ті'иінѣтіиг? АЬкипІшп ій 
і|Ш(1мн . Сіе. Тивс. 1, 25. Бсгірві еііагп (пато аЬ огаітопіѴіш 
йіК)ип"о те іеге геіегскрие. ай тоапвиегіогез Мивав, срдае те 
тахіте ііеіесѣаві) всгірні ідііиг Агізіоіеіео тоге іге.ч ПЪт 
йе огаіоге. Ы. Гат. 1, 9. Рго ішрегіо, рѵо ехегсііи, рго рго- 

ѵіпсіа, рго Ігтшрію сеЪепвцие Іаийк твщтЬив—, рго Ыв 
ідііиг ошпіЪив геЪш рго теія іл ѵов яршііів тіііі аііий аѵо- 

Ъіз, іііві 1ш|ив іешрогів тетогіаш розіиіо. Сіе. Саі. 4, 11, 

гдѣ послѣднее рго зн. въ благодарность $а~, а нервш—едаь- 
сто.—Егдо, въ смыслѣ предлога съ родят, пад, зн. из?,-за, въ 
уваженіе, Іѵвда; въ смыслѣ союза, прежде всего выражаетъ 
слѣдствіе = оттого, поэтому, слѣдствіемъ этою ешь, было 
то, что—, а отсюда 2) выражаетъ заключеніе,, выводъ—слѣ¬ 

довательно, шпакъ п т. п. какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и въ 
заключительномъ предложеніи силлогизма, въ вопросахъ сщій— 

епто? и въ аг§ишепШіо ех сопігагііз '),—случай, въ которомъ 
ііжрле совсѣмъ не можетъ быть, да и ідііиг бываетъ только 
рѣдко, тогда какъ во всѣхъ другихъ случаяхъ существенное 
различіе ег«з<> отъ ідііиг и въ 1 значеніи отъ ііжріе не осо¬ 

бенно рѣзко бросается въ глаза •). АІЬапо поп ріиз апіті 
егаі, ерлат ййеі. Кес тапеге егдо нес Ігапвіге арегіе (аіІРі- 
йепаіек) аизив зепкіт асі шопіез «иссейіі. Ьіѵ. 1, 27. А. Ма- 

Іиш тіііі ѵіііеіиг езве тоге. М. Іізпе, (]иі іиогіиі кшк, ап ііз, 
(]иіЬп8 твгіепйиш езі? А. ^^гіь^ие. М. Езі ті&егпш ідііиг, 

циоіііапі тоаіит. А. Сегіе. М. Ег°о еі іі, ^шЬш еѵеніі ,]ат, 

иг тогегеніиг, еі іі, гріііив еѵеиіигит еві, тівегі. А. Міііі 
На ѵйіеіиг. М. Кето егдо поп тівег. Сіе. Тішс. 1, 5, а не 
въ формѣ разговора это выйдетъ такъ: Маіига ові тоге оі іів, 

') Сл. Зейфферта, Бсііоі. ЬаС. въ мѣстахъ, указанныхъ въ іпНех. 

Впрочемъ ег§о выражаетъ иоіѣе утьренпошіі н настойчивости, чѣмъ 
і Й і С и г п і(а<]ие. 



циі тоііиі вшіі, еі іі.% дшЪіш пюгішібшп ей. Міяегшп аиіет, 
до ой ілаішп.—Егдоеііі, диіЬи?—пщгегепіиг, еі іі, диіЬш— 
ей, піівегі. Егдо Ітее геіегапив тшіек роіегіі, босіш; яаріепв- 
дие поп роіегіі. Сіе. Тивс. 2, 17. 

І(Зео, ібсігсо лля іссігсо и болѣе слабое по топу ео от¬ 
личаются отт ііицие. ісііиг, агро 1) тѣмъ, что основаніе для 
мысли, выраженной предложеніемъ, въ которомъ стоятъ пер¬ 
выя частицы, рѣдко высказывается впереди въ видѣ независя¬ 

щаго предложенія; во если основаніе указывается впереди, то 
оно означается зависящимъ винословнымъ предложеніемъ съ 
диосі, диіа, но еще чаще Ъ) основаніе или причина съ, циоб, 
цш, иі, ие, ерю, цищ ') бываетъ зависящимъ предложеніемъ 
послѣдующимъ и прямо подлѣ нихъ. Еще 2) первыя отличаются 
тѣмъ, что выставляютъ основаніе (навѣрно либо предположи¬ 

тельно) исключительнымъ, единственнымъ, рѣшительнымъ. Это 
послѣднее обстоятельство ясно выступаетъ на видъ особенно 
въ выводахъ и объясненіяхъ съ частицами: поп ібео (ііісігсо) 

диоб, диіа, §і—либо съ пои, дно б, диіа, 8І—, ібео (ібеігсо), 

изъ которыхъ оборотъ съ поп одно и тоже съ реторическимъ 
(ироническимъ) вопросомъ безъ иоп. МегсаІогіЬиз .ей аб еоя 
абііих шащк ео. иі, днае Ьеііо ссрегіні, ѵепбані, диаш еіс. 

Саек. В- 6. 4, 2. ѴібеЪаІ іб зіпе г ере Регвапш поп розке 
Яегі ісіщис еит шпіеигл 8ІЫ сиріеЬаІ абрпщі. Кер. Аіс. 9. 

Ие пігпіиш гпиііі роепаш саріііз виѣігепі, ііісігсо Ша аогііііо 
еотрагаіа еві. Сіе. Сіиепі. 46. 8н1і ребіЬш ѵевігів, ІгіЬипі, 
«ІаЬіІ бошііог іііе Аі'гісае, Всіріо. Мао диаііиог поіиіівзіпіоз 
бисев Роепогиш іи ІІівраиіа, диаііиог ехегеііие і'ибіі і'ираѵіі- 

дие? Шео 8ур1іасеш серіі, НаішіЬаІеш беѵісіі еіс.? Ріѵ. 38, 

53. Ыоп, зі Орітіиш беіепбівіі, ійсігсо Іе ініі Ьоишп сіѵеш 
риіаішпі. Сіе. От. 2, 40. Ап ійсо аіідиіб сопіга ншііегев І'е- 

сіі, пе Іоіит ебісіит аб Сііеіібопік агЬіІгіит вегіріиш ѵібе- 
геіиг? Іб. Ѵегг. 1, 41. 

*І Впрочемъ чио и циіп так. обр. бываютъ всего больше съ ео, которое 
передъ послѣднимъ—см. Грамы.—часто опускается. 
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Ргорѣегеа, поэтому, т. е. въ силу только что сказаннаго 
основанія, всегда означаетъ исключительное основаніе, но толь¬ 

ко фактическое,—впереди -ли будетъ оно приведено въ видѣ 
независящаго предложенія или въ видѣ предложенія придаточ¬ 

наго съ (рііа, либо—какъ всего чаще бываетъ—зависящимъ 
послѣдующимъ съ <]иогі, диіа, рѣже еъиі, не. Оптіит і'оіѣік- 
йііт кипѣ Веіцас, ргоріегеа, (цт! а сиііи аЦие ІштапіЩе 
Ргоѵіпсіас Іопціккіте нЬзит. Саез. Б. О. 1. I. 

501. Мосіа, пирог, песет, ргохіте, поѵтіте, іапіит ^иод, 

раиііо апЫ. Мо<1о, іа?*., ч~п ог„ только-что, только 
сейчасъ, означаетъ время, смеашое съ временемъ, означаемымъ 
словомъ пипс, съ истиннымъ настоящимъ временемъ ‘і; это 
время можетъ быть и многими годами, если ихъ надобпо выста¬ 

вить въ контрастъ съ какимъ ниб, другимъ періодомъ времени 
въ сжатомъ видѣ одного цѣлаго- Это идетъ и къ ішрег, изъ 
поѵірег, ѵеюггті, недавно, и промежутокъ времени въ атомъ слу¬ 

чаѣ представляется только немногими днями, недѣлями, а ужь 
много-что мѣсяцами. ’) Ргохіте, т только-что прошедшее 
время, на этихъ дняхъ, на-днпхг,, не позволяетъ воображать 
скольт-ниб. подольше этихъ опредѣленій Коѵіжіше, (вотъ) 

сейчасъ только,— (вотъ) толъко-что, Цицеронъ и Цезарь не 
говорили, а им. него употребляли ргохіте. Помянутые писатели 
не употребляли и гесснк=толъко-что недавно передъ этимъ,— 

такъ что есть еще п слѣды бывшаго. Говорится гесенк всего 
больше только о качествахъ, — все равно, о настоящемъ, илв 
о прошедшемъ нременя идетъ -рѣчь. При любо, ішрег, рго- 

хішс, поѵізкіпіе ставится регіесіит, когда оно есть ргаезепв 
і.сі. регі'.; но можно употреблять прп ипхъ в ріизднашрегіес- 

Іит, когда они означаютъ не истинное настоящее время, какъ 
бываетъ въ большинствѣ случаевъ, а настоящее историческое 
Потомъ, раиііо аніе = не задолго передъ тѣмъ (этила), не¬ 

много назадъ, такъ какъ позволяло имѣть въ виду и истин 
ное настоящее время, а также—да еще я чаще—и историчес- 

■) ГІрОТЛІІ. (ІШІІ1ІП. 
') Против, ргііісш. 



кое настоящее, употребляется и съ регіесіиіп и съ рішдиат- 

реНосіиш. О (апіит диосі см. § 593. Іп дна игЬе тойо рга~ 

(іа, аис(огі(а(е ііогиітиз, іи еа липе Ьіз отліЬиз сагетиз. 

Сіе. Ьіѵ. 4, 13. Сл. Сіе. ОС. 2, 21. Гас, диоі! пирег Іѳсізіі 
іп енгіа. 1(1. Ьщ. 12. Не/ѵеііі е( АНоЬгорез пирег раеаіі егппі. 

Саез. В. О. 1, 6. <2икі еа, диае пирег, кі езі, рзисіз апіе 
заесиііз тедкогит іпкепііз герегіа зшіі? Сіе. N. Б. 2, 50. 

Іп ііз Шегіз, диаз а іс ргохіте ассері. ІгЗ. Біѵ. 5, 15. РІе- 

гадие орркіа, диае поѵі$&те СагіЬаріпіелзез ІіаЬиегапі, ро- 

риіиз Ртшапиз асІщшіз(гаЬа(. 8аІІ. Ли%. 15. Лесепв &й Ке^іі- 

Іпт аеееріа сМез Ьаііпоз іга аЬз(ігші(. Ьіѵ. 2, 22. ЬасеДас- 

шопіі, диі раѵЛо апіе ѵщиегалі, рег(еггі(і раеет реІеЬапь, 

Кер. АІс. 5. 

592. Мойо—тойо, пипс—пипс, іит—іит. Этн три соотно¬ 

сительные оборота вообще значатъ то — то, частію — ча¬ 

стію, съ одной стороны—сг другой, но въ частности іпойо— 

тойо зн. собственно: «едва только явилось одно, какъ уже 
вотъ явилось и дружа, напротивъ, липе—вине: «въ ооно и 
тоже время то одно, а тутъ ужъ и другое», и іит—(ига 
«въ иной разъ одно, а въ другой другое»-, всѣ эти три оборота 
употребляются и о настоящемъ времени, и о прошедшемъ, и 
о будущемъ, только пиле — пипс у Цицерона и Цезаря не 
встрѣчается. Саііііпае тойо сіінз тойо (апінз іпсеззиз егаі. 

8аі1. Са(. 11. Липе кш'гиіоз ргоѵосаЬаІ пипс іпсгераЬаІ отлез. 

Ьіѵ. 2,10. Ніе ріига регзедиі Іит юа<цн1ц(1о ѵоіитіпіз іит 
1‘еЁІшаІіо ргоІііЬеѣ Кер. Ргаеі'. 8. АЦіепІензіит гет риЫісаш 
сол5(і(иегип( ІеріЬиз а(дие іпзіліцііз іит ТЬсзеиз, іит Вгасо, 

іит 8о1о, іит Сійіііепев, іит гпаШ аШ. Сіе. Ріер 2, 1. 

593. Мойо, Іапіит, йетит, яоіигп, Іапіит тойо, воігіт то¬ 

йо, воіш, іапіит поп, іапіит уиой, поп тойо, поп іапіит, 

поп воіит, пт пето... піві, йипіахаі. Мойо, только, выра¬ 

жаетъ мѣру, слѣд. даетъ знать, что говорящимъ для его цѣлей 
предполагается, допускается либо желается, требуется только 
выполненіе, осуществленіе чего-ниб., а больше ничего,—а по¬ 

этому и бываетъ при ітрегаііѵив, еоп)ішсііѵиз, ври ві, (Іит, 

передъ не н въ другихъ случаяхъ, гдѣ что-ниб. предполагает- 



ся, желается. Ѵійс тоЛо. Ашіі иккіо. Ѵаце той о ііЛго. Тег. 

Ай. Л, 1, 21. Втпаііо тарпійса гез еізаіиіат езі, вітойо 
(е'-гі) екі иііа. Сіе. І)іѵт. 1, 1. (^иатциат щпотаі, <ріі 
ѵіогіо ітциат тейіоегііег ізіаз гез зсіге сигаѵетіѣ Ій. Иасс. 
29. Тапіитп, только, а еще (больше> никто, ничто, выражаетъ, 
что фактически, на самомъ дѣлѣ, не было, не дѣлалось, нѣть, 

не дѣлается ничего, кромѣ тлю, что означено съ ІатЛит, а 
отсюда, смотря но качеству противоположнаго, противъ чего 
Ш'Тшп выставляется, часто зн. 2і только что, развѣ толь¬ 
ко. Тіѣигішп (йісипіі Тоіозае іапігт зеноз Йепагіоз аЬ Ьіз, 
ф.іі асі ЬозСет роіѣагепі, ін зіприт ѵіпі атріюгаз ройогіі 
рошіпе ехеріззе. Сіе. Гопѣ 5, Іп цио зі ІапЫт еит рги- 

•Іепіет сіісат, тіпцз, <ршп йеЪеат, ргаейісет. Хер. Ли. 

9. Еотапін іеге раг питегнз №1. «чшіит сорйз іапігт 
знрегаЬаіА. Ііѵ. 33, 4. О ІапГипі поп см. § 577. Тап- 

гиш г(ііо(] —- едва только случилось, что, —только что въ смыс- 

слѣ: сейчасъ послѣ тою какъ, и этимъ отличается отъ ѵіх, съ 
жестомъ при этомъ, какъ іаіпшп цоп § 577, но употребляется 
только рѣдко. Тапіит цшхі ех Агріпаіе тепегага, (цшш ііііііі 

а Іе Ііиегае ѵеййііае зипі. Сіе. І)іѵ, 6, 5. Юепщга, объ упо¬ 

требленіи котораго у писателей классическихъ см. § 569, въ 
латини серебрянаго вѣка получаетъ значеніе исключительно, 

только. Ьізсірііпатп тіЫагет Аиризіиз зеѵегіззіте гехіі: не 
іераіо циіііеш оикршп, піві ргаѵаіе ЬіЬегнізчие Летит ніепзі- 

Ьиз регшізіі ихогего іпіегѵікеге. 8иеІ. Аир. 24. 8о1из, одинъ 
только въ смыслѣ одинокій, т. е. тотъ или другой безъ спут¬ 

никовъ, безъ товарищей, безъ помощниковъ н т. п., всегда бы¬ 

ваетъ эпитетомъ; по зоіиш, единственно, только, всегда на¬ 

рѣчіе, бываетъ въ связи всегда съ глаголомъ, и выражаетъ, что 
«имѣется въ виду только то, что выражено глаголомъ съ его 

грамматической обстановкой». М;уиз ЬеІІиш іштіпеге агЫгга- 

іініиг, (]иаш зі сит ЬагЬаго еоіит сопіешіегсні (если бы не 
предстояло имъ ничего другаго, кромѣ борьбы съ варваромъ), 

Хер. Сон. 4. Сши ЬагЬаго зоіо — ии съ какими еще непріяте¬ 

лями, кромѣ варваровъ. ТавШш шо(1о и вошедшее въ рѣчь 

послѣ Августова вѣка зоішп шоііо только сильнѣе и рѣзче вы- 



ражаютъ смыслъ словъ, іапішп и во)игл. Какимъ образомъ пои 
тойо, не только, можетъ получать значеніе: не говоря ужъ—, 
не то. чтобы—, т. е, значить тоже, что пе йіеат, ') это 
легко сообразить изъ сказаннаго выше о тойо; о другомъ 
его употребленіи, такъ же какъ и о поп 8о)ипі, поп іягііит 
съ слѣдующимъ потомъ ней еііпіи в т. п. см Грамм. Если 
слово с(только» находится въ связи съ выраженіемъ, усло¬ 

вія я указываетъ на единственный случай, въ которомъ мо¬ 

жетъ или могло бы оказаться то пли другое (только въ томъ 
случаѣ, поОг, тѣмъ условіемъ, что—), то дѣлается оборотъ 
съ пон-мві, пето, иііііі... пікі либо съ піаі—поп, пето... Это 
ж бываетъ, когда «только» стоитъ въ связи съ какимъ-ниб. 

другимъ, пе условнымъ выраженіемъ, которое, однако, можно 
или надобно обращать въ условное сужденіе. Ні піЫІ гесШш 
риЫ/ииі, пт (примутъ за вѣрное что-виб. только тогда, т. е. 

въ томъ единственномъ случаѣ, когда оно—) цной ірзогиіп 
шогіЬиз еонѵешаС Кср. РгаеЕ Аішсііла, піві іпіег Ьопов, езке 
поп роГехІ (можетъ быть только между людьми хорошими, т. е, 

только въ томъ случаѣ, если они—). Сіе. Ришіахаі или йші- 

Іахій, собств. = если такую-то вещь (спеціально, ближе) оцѣ¬ 

нить, взять во вниманіе, разсмотрѣть. ’) не рѣдко потомъ полу¬ 

чаетъ значеніе только, но въ частности 1) настолько (насколь¬ 

ко нужно, требуется), 2) единственно,развѣ только т. е. въ стро¬ 

гомъ смыслѣ только, 3) по крайней мѣрѣ, а) и особенно у 
позднѣйшихъ писателей а) рѣшительно только, конечно (разу¬ 

мѣется) только, Ь) = дѣйствительно, конечно, разумѣется. 

8ін аиіеш уеуишОДмі еі віссііаіет еі іноріат (въ рѣчи), гіит- 

пкиіо віі роіііа, йшн нгЬаііа, йшп еіедапз, ін АШсо цепеге 
ропй, Іюс гесіе Литіихаі івастолыт-то). 8ей диіа еіс. Сіе. 

НгиС 82. Ваі киія 8і@пит ВаЬщгга: аесі ресіііаіи дитіахаі рго- 

сиі ж! вресіет иШ.иг: ециНев іп асіет шіМіС Саез. В. С. 2, 

41, гдѣ (іипііахаі въ связи съ ргоеиі ай кресіет. Сиг егцо 

') Зеііффертъ, ЬаеІ. р. 514. 

’) 0 лущено иііііиів, какъ нерѣдко бшіаегь ато при іичиіі — голодать, 
скажутъ. 

сегіе. ваНст, § 554. 



поп іігіегп іп уиге сіѵііі ваііз іпвігисіі евве роввшпив, ай Ішс 
сіитіахаі (по крайней мѣрѣ хоть), пе іп позіга раігіа реге- 
§гіпі евве ѵійе&пгаг. Ій. Ог. I, 58. Точно такъ же: ѴаЫе те 
АІЬепае йеіесіагипі, пгЪѳ йитіахаі еі игЬіз огпатепіит. Ій. 
ди. 5, 10, но другое дѣло въ словахъ: Онів аиі еит йі1і§аі, 
<|иет теіиаі, аиі ешп, а <рю ке теіиі риіеіѵ Соіииіиг Іатен, 
вшшіаііопе йитіахаі ай іетриь (разумѣется, только до време¬ 
ни для виду). Ы. Еаеі. 15. Аііі ех ійопеіз йитіахаі (конечно, 
аисІогіЪив осіо рагіев (огаііонів) зесиіі зипі. С^иіпі. 1, 4, 20. 
Прими,ч. При неопредѣленныхъ выраженіяхъ числа и мѣры 

раисі, рагѵив, ехі^иив... тиііі, та^пиз.., да и опредѣленныхъ 
числахъ штз, йио... мы въ переводѣ вставляемъ слово только 
для выраженія противоположности другимъ числамъ, мѣрамъ. 
Раисі, йесет... иапр. сескіепті — только немногіе, если ваять 
въ расчетъ потери у непріятелей, н жестокость и продолжи¬ 
тельность сраженія, йаріепв роіегіі, віиііив поп роіегіі=только 
мудрецъ—, а простецъ—. 

594 и 595. Пат, епіт, патуке, пат еі, еіепгт, иіѵрие, 
зсШсеі, пітігит, ѵйіеіісеі, петре. Хат соотвѣтствуетъ всего 
больше русскому да, именно, именно такъ,—дѣло съ томъ, что. 
и выражаетъ либо основаніе, причину, въ смыслѣ потому что. 
либо объясненіе и подробное изложеніе чего-ниб. предъидуща- 

го. Прямая роль его въ Ігашіііо, осспраііо и ргаеіегйіо, ‘/ 
такъ же какъ п въ ерапаіервів, въ сложныхъ ([иізпаш? иЬіааш? 
и пр., въ горячихъ вопросахъ, ') н еще, ваманеръ епіш, при 
вводѣ иарэвтезиса. Усиленный тонъ получаетъ оно въ видѣ 
шшщие, которое у Цицерона бываетъ только передъ словами, 
начинающимися съ гласной буквы, но пе встрѣчается въ вопро¬ 
сахъ, и выражаетъ всегда съ какой-ниб. стороны основаніе. -') 
Но наш еі зн. просто дѣло вь томъ, что и, Епіт, какъ ыы 
видѣли, употреблялось въ комбинаціяхъ такихъ: аі епіш, вей 

') Ом. Зеифферта, Всііоі. Ьаі. въ нивах»., гдѣ идетъ рѣчь о той либо дру 
гой частицѣ. 

*) См. Грамм. 

;) Сл. Зейффірта, І.аеі. р. ПТ. 
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еішп, ештѵего, ѵсгиго епіт г его; отсюда ясно, что оно, пожа¬ 

луй, имѣетъ значеніе нашихъ: да, или ну-да, именно, и же¬ 

лаетъ указать на что-ниб. фактическое, на подлинность, не¬ 

сомнѣнность, я указываю па то, что—, выставляю на видъ, 

что—. Если же между тѣмъ, на что указывается, п тѣмъ, по 
случаю чего указывается, отношеніе будетъ таково, что первое 
окажется основаніемъ послѣдняго, то еш'ш для насъ будетъ ча¬ 

стица винословная. Въ парантез псахъ она бываетъ чаще, чѣмъ 
наш, а въ оссираііо, Спшвіііо, ргасѣегШо совсѣмъ не встрѣ¬ 

чается; въ вопросительныхъ предложеніяхъ бываетъ только тог¬ 

да, когда спрашиваютъ объ основаніи для чего-ниб. Въ этихъ 
же границахъ употребляется и еі еішп, но оно всегда выра¬ 

жаетъ только основаніе (потому что, такъ кат, либо да, имен¬ 

но таю). Наконецъ, разница между всѣми этими частицами въ 
сущиости можетъ сдѣлаться очень мала: это показываютъ еапр 
такія мѣста: Лиз еішп зешрег еві циаезііиш иедиаѣііе: пецис 
епіт яІПег еззеі .]из, и сейчасъ потомъ: Ошні іріінг гаііеше 
соіеікіа езі еі геВ'пепіІа унйШла сшн ірза рег зеке—пат аіі- 

іег уивіШа поп еввеі—іигп ргоріег ашрІіПсаИопеш Іюпогіз еіі 
ріогіае. Сіе. ОЙ*. 2, 12. Еще: чаще говорится ішцис (нее) епіт, 

пои сніш, а не наш поп. Еще другіе примѣры можно найти 

у Зейфферта въ указанныхъ мѣстахъ, въ грамматикѣ и при 
собственномъ чтеніи; а здѣсь они заняли бы слишкомъ много 
мѣста. 

2. Неіііссѣ :ін. естественно, разумѣется, конечно (только), 

произошло, кап, іІісеі, изъ зсі Іісеі, а у Плавта, Теренція и 

Лукреція сочиняется даже съ асе. с. іпйп. ')> указываетъ на 
то, что но ближайшимъ, хорошо извѣстнымъ причинамъ можетъ 

явиться именно только то дѣйствіе или состояніе, качество, и 
то имение лицо, та вещь, которыя упоминаются въ рѣчи послѣ 
этой частицы. Ѵіііеіісеі., образовавшееся такъ же, какъ и ксі- 

Іісеі, и шшішеръ послѣдняго, у Планта и Теренція управля¬ 

ющее и асе. с. ініііі. —зн, очевидно (только)-, указываетъ на 

') У Лукреція есть дате и ьсігс Іісеі. Еще о ксііісеі, ѵіііеіісеі, пітігиш, 

ш шре ел. Вебера, ШЬітрсЬ. схр. 614 слѣд. 
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то, что о данномъ предметѣ, какъ всякій можетъ видѣть, можно 
сказать именно только то, чтй сказано, либо что то плп другое 
можно сказать именно только о томъ предметѣ, при имени 
котораго стоить частица. Шпіігти ') зи. безъ со.ѵшьмія, во вся¬ 
ком» случалъ, и указываетъ на то, что въ какомъ-бы видѣ вещь 
ни явилась, при всякихъ обстоятельствахъ, то, что говорится 
объ ней, всегда будетъ вѣрно. Къ этой частицѣ но смыслу 
близко піиціе — по крайней мѣрѣ, яо всяком» случаѣ,—на ху¬ 

дой конецъ, по крайней мѣрѣ, п так. обр. шиіігит такъ же 
относится къ иііцие, какъ сегіе къ каііеів. Кетре,— образо¬ 
вавшееся пзъ лат и ре, какъ циірро изъ (]иіа ре,—въ рѣчи 
о томъ, что кто-ниб. другой, посторонній, сдѣлалъ либо ска¬ 
залъ, моп,-бы сказать либо подумать, = ну, стало-быть, зна¬ 

читъ, непремѣнно, и указываетъ на то, что тотъ крѣпко по¬ 

стоитъ за то, о чемъ сказано съ петре; но въ рѣчи о томъ, 
чтс> кто-нпб. самъ сдѣлалъ либо сказалъ. = да, именно, вѣдъ 
ужъ, разумѣется,—и выражаетъ согласіе на что-ниб., подтвер¬ 

жденіе чего-ппС., и въ вопросахъ=будто—? въ самомъ дѣ¬ 

лѣ—? Эти частицы—кромѣ только иіщие — употребляются п 
иронически, и притомъ пешре чаще, нежели зсііісеі, ѵісіеіісеі 
в ншііітаа. йелесіиа еа( орегова с( зешрег ааеіш аІіс(ш’сІ еі 
шоІіепБ, іаіе всііісеі, <]иаІе сіуиз(]ие вішішш іи вирегіоге ѵііа 
ііііі. Сіе. 8ен. 8, Впйня (спит озспіо сопіщіі, всііісеі с]ио(і 
еа сотітітв таіег оптіит тогіаііиш еззеі. 1л ѵ. 1, 56. 8сі- 
Іісеі (иронически) іа вит, іціі ^иііісет Саіііінаш пііііі зееіегаіе. 

пііпі аіиЬиѣег рег не іркит ніпе 8пІІа і'асеге роіиівзе. Сіе. 

НиІІ. 24. (ѵ)ні(І Гпціеіішй? І'горіег шеіиш. Оикі теіиеітіі? 

Уіш ѵіііеіісеі. Сіе. Саес. 15. Ното ѵиЫіесІ (нроціяі іішісіій 
е( репіиніеніиз ѵосеш сопниіін Іегге поп ройііі. 1(1. Са(. 2. 

6. N011 воіиш раііоішш шин інііин іпнпіае, ксчі е(іап) стт/'лх 
іпхпіріиш ѵйіі 8уг:іси.чін. Нос (ршіішп езі? Ііа шицшші, ц( 
Іліііііо ино ѵегЪо ехргіші пои роззіі. Із ез( пітігит сиатг,й, 

') Объяснитп. ни, ш Сіаеі, тігит І'огоі, ні віігпю аіі, ие аіі юігию, но 
не окончательно пени. Сл. Зеиффершн, Ьаеі. р. Н6. Н.ме.іьгбп.гь ЙІІІІ5І. стр: 

Ь-Ц въ ниноеві;. (Русс. пер. стр. 576). 



цт заЫет сіесііі. М. Ѵегг. 2, 68. ОгппіЬиз ге«іЪи§, дшЬив- 
сшп рориіив Котаішк Ъеііит ^еаа1, Ьипс герет пгтігит 
апіеропез. 1(1. Миг. 22. Хине диідет ^ат сіаіиіа пгтігит 
ѵеіа винѣ Ы. Ог. 23. Штггит (проеич.) шваппв раисі.ч ѵі- 

сЗеаіиг ео, <ріо<І тахіта раг§ Ііопшіит тогЬо )асШиг еогіет. 

Ног. 8аі. 2, 3. 120. Ѵеііт Ѵаггопів еі ЬоІІіі тіііав Іашіаііо- 

пею, ЬоІІіі иіщие. Сіе. АН 13, 48. фио сЗіе ѵепіев, иіщие 
сит йш'в ариі! те 8І8. ІЪісі. 4, 4. Кипе, диод шіЬі аЬв 1е (1а- 

іиг, ііі аесіріо, еоя евзе ііЬі ишшеіявіток: петре ргоріег еіе- 

ситаз. И. Ѵегг. 2, 61. Тн отпіа еопвіііа (ІіЙегеЪан іп ні 
Іешриз, диит шшпин. диае Іігитіізіі аеіа еввепі: всінтв 
петре: ѣаепяпиз піііііо тіпиз. 1(1. Аіі. 9, 15. Петре (конеч¬ 

но, правда, гочво, даі шеошрояііо (Ііхі сиггеге ѵегяиз Ьиеіііі. 
Ног. 1, 10, 1 (указываетъ на 8аЬ 1, 4, 8). Петре играв асі 
Ьеаіе ѵіѵемішп Баіія ровбе ѵігіиіет? Сіе. Тине. 5, 5, а пе¬ 

редъ этимъ тотъ, кого теперь спрашиваютъ, дѣйствительно вы¬ 

сказалъ нѣсколько мыслей о томъ, что добродѣтель—недоста¬ 

точна, безсильна. Аі аѵи$ поЪііік. Тисіііапив петре (ирониче¬ 

ски) Ліе, диі еиш раііа еі соЙшгшь пишшоз рориіо сіе гокітіз 
ярагреге воІеЬаЬ 1(1. Ріііі. з, 6. 

Іірчмѣч. Слова: именно, то есть, можно переводить словами 
пішігии, ѵісіеіісеѣ, всШсеЬ, ветре только тогда, когда въ смыслѣ 
этзхъ русскихъ словъ можно сказать да, конечно, но вѣдъ ко¬ 

нечно, а ужъ разумѣется... Слова: то есть, конечно, разу¬ 

мѣется, именно, въ поясненіи, оговоркѣ, совсѣмъ не перево¬ 

дятся, если за ними должно слѣдовать, безъ всякихъ заднихъ 
мыслей, безъ всякаго двѵсмыслія, асе. с. іпіін., иі, не, — пе, 

иігию—іш, ()ио<1, ерни, 2) если они стоятъ передъ именемъ 
предмета, который передъ тѣмъ только что былъ объясненъ, 

охарактеризованъ, 3) съ глаголомъ сЗісо въ сейчасъ помянутомъ 
случаѣ. 4| съ мѣстоименіями і$, грп. съ сіісо или безъ него, 

если напередъ поставлено какое-ниб. имя существ., и надобно 
точнѣе обозначить,—какой отдѣлъ, какія особенныя недѣлимыя 
тутъ имѣются въ виду на умѣ подъ упомянутымъ тутъ сейчасъ 
именемъ. Ьоспікіі те, диші агіііис щпогаѵі, ѵйѣиіе пііііі ріи- 

гІБ аевііюажіит евье, или: не й(1сш йагеш саІишпіаІогіЬиз, 



или: с а и як а циае зіі ІіЪі аЪеишІі, или саиззаз Іштісіііапш, 
циаз—§епз. 8ипшщв Котаиогига огаіог, Сісего. Зиттиз — 
огаіог, срі—, Сісегопет ііісо. Вшшпі—игаіогіз, Сісеѵопіз сіісо. 
8сіріо, І8 циі НантЪаІет ѵісіі или ііісо еит, <уиі~. 

596. Кщш (пес), еі поп, ас поп, поп, тѵе. Хецие —% ш, 

а не, насколько оно подходитъ сюда,—зн. и въ тоже время 
не—, и при этомъ не—, либо еще такъ что [чтобы) не, 
безъ—, не съ дѣепричастіемъ. Если впереди будетъ иі Гшаіе 
либо не, то вм. пецие говорится неѵе, между тѣмъ какъ еі 
поп бываетъ только послѣ иі сонзесиііѵиш Еі поп, ас пои 
и одно поп значатъ не,—впрочемъ, съ тою разницею, что поп 
выражаетъ чистую противоположность, и поэтому просто уни¬ 
чтожаетъ значеніе и важность въ данномъ случаѣ одного (от¬ 
рицаемаго посредствомъ поп) изъ двухъ противопоставленныхъ 
другъ другу понятій (а ме); еі поп и ас поп сами по себѣ 
собственно этого не дѣлаютъ, а просто прибавляютъ только 
дальнѣйшее, новое свѣдѣніе, указаніе, извѣстіе къ тому, что 
было сказано (= и не, а не а не). Впрочемъ иногда частицы 
эти получаютъ значеніе а напротивъ не, а пожалуй не; и 
тутъ опять отрицается что-ниб. противоположное тому, что 
есть или должно быть на самомъ дѣлѣ; но это дѣло случайное. 
МіШев поп Іоіщіоге огаііопе еві соѣогіаіиз, циаш иіі |иае 
рпеііпае ѵігіиііз юеіпогіат геііпегепі, пене регІигЬаѵеиІиг аиі- 

то. Сиез. В. О. 2, 21. Віегі роіезі. иі ѵесіе срііз зепікі еі 
ій оной вепііі. роіііе еіооиі поп ровзіі, Сіе. Тизс. 1, С. N0 

гедез оиіііет арреііаѣапі, зей раігіае сизіойез, зей раігез еі 
йео8 пес зіне саизза. Сіе. Ьер;. 2, 10. ()иае зі оррозііа Мі- 
Іопі риіагеш, сейегепі Іетрогі пес іпіег Іапіат ѵіт агшогит 
ехізіітагеш еззе огаіохі Іосиш. Ій. Міі 1. ІІІа, (рте аіііз зіс. 

аіііз зесив пес іізйет зешрег іто тойо ѵійепіаг, І'ісіа еззе 
йісіітгв. Ій. Ьеё- 1, 17. Сотшиіаіиг оЙ'ісіиш еі поп зетрег 
езі ійет. 1(1. ОЙ. 1, 10, гдѣ можно бы сказать п просто поп 
безъ еі. Вехііііо §гаѵіз ііуигіа Іаеіа езі еі. поп (егеюіа. Ій. 

Масс. 34, т. е. и невыносимая. ѢГиІІа гев гееіе роіезі айші- 
иізігяіт, ві шптцііщие ѵеііі ѵегіш вресіаге, еі поп ай ѵоіип- 

Іаіеш е|ив, <]иі еа ѵегЬа ІіаЬиелІ, ассейеге. Ій. Іиѵ. 2, 47. 
40 
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Кеш о егаі, дш Шиш гейт, ас псп гшііея сопйеттЛит агЬіі- 
гагеіиг. Ід. Аіі. 1, іб. (ріяеі ншіс ій аяаіиг, ^иі$ ех іапіа 
пшШіийіие оссідегіі, ас поп Іюс диаегніиг. сил еіс. ІЙ. 

Лвіег. 33. 

ТЦтмѣч. Какъ различаются между собою шідие и еі ион, 

ас поп, а отъ всѣхъ ион,—точно такъ же отличаются и и од не 
дшздиаго, недие иііиз— я иодд, отъ еі иегао, еі ішііиз, сі пі- 

Іііі н подд., а пето, пііііі отъ того и другаго оборотовъ. Точно 
такъ же надобно понимать и разницу между еі—подав и еі— 

еі—поп, но въ этомъ случаѣ никогда не бываетъ противопо¬ 

ложности между дѣйствительностью и чистымъ представленіемъ, 

а напротивъ кок со своимъ понятіемъ тута равносильно утвер¬ 

жденію. Н.чгнзріеіші гевропнія іи?іс еі Іисіі рег йѳсет (Ііев 
Іасіі 8Шіі, педие (съ одной стороны—а съ другой и не—, да 
и не,—или: не только—, но и не—) гез иііа, дпае ай ріа- 

сашіоз беек регііпегеі, ргае(егпп88а еьі. Сіе. Саі. 3, 8. Еі 
нешрег те соіиіі еі а вішШб позігін поп аізітоітеі (і. е. еа- 

<Іеш віийіа кедийиг). И. Ріѵ. 13, 22. 

597. Шп, Ііаті, піЫІ, педиадиат, Іишсідиадиат, пеиіідиат, 

тіпіте. Прямо отрицающая частица пои отрицаетъ либо ра¬ 

зумность, логическую вѣрность, либо фактическую достовѣр¬ 

ность того, что говорится о чеыъ-ниб.. либо правильность связи 

въ которой выставляются обстоятельства дѣла. Наіні дѣлаетъ 

тоже самое, только выражаетъ у говорящаго желаніе увѣ¬ 

ритъ, — орѣѵттелыю не, совсѣмъ не». Поэтому оно идетъ не 

только въ такихъ выраженіяхъ, какъ шш<1 зеіо, Ьаий іцмого. 

Ішй рщеі (роепііеі, рийеі, йеееі, ріасеі... соиѵеші, Іісеі..), 

но прямо и въ особенности въ означеніяхъ качества, числа, 

величины, напр. Ііаий диівдшші, ітий шіпиб, Ііаіиі рагѵиз, 

ѣ&ий та^ішк, Іиіий ашрііик, Ііаий і'асіііщ 1іаи(1 (Жісііік..., не¬ 

рѣдко еще вмѣстѣ съ ііа по фигурѣ Іііоісз, но у Цицеропа н 

Цезаря встрѣчается гораздо рѣже, чѣмъ у Ливія и поэтовъ. 

Какъ поп и Ііаий, такъ же одонородны н педиадиат и Ііаий- 

диадичт — иташшъ образомъ, совсѣмъ не, но пеиіідиат— 

ш подъ палимъ видомъ, ни въ какомъ отношеніи, ни съ ка¬ 

кой стороны. Пііііі нерѣдко, какъ ойоіѵ, получаетъ значеніе 



■совершенно не, нисколько, ни насколько, т. е. ни на малѣй¬ 

шую долю, ни въ какой степени. Млтінѵ.е, собств.=: всего менъ■ 
ше, весьма мало,—но обстоятельствамъ, огь рѣзкости контра¬ 

ста съ сосѣднимъ понятіемъ переходитъ къ значенію ни въ 
малѣйшей степени, нимало, нисколько, какъ вообще въ раз¬ 

ныхъ случаяхъ, такъ особенно въ отвѣтахъ. Еаид. Ліи езі. Тег. 

Еап. 2, 3, 67. ЕаийіЪик ІшѵА тише, <рі.ѵт ргаетіо цашіеиі 

іпіііішп атнті, Ілѵ. 2, 60. Магйопіиз ѣос ргоеііо Ъаий ііа 

ніацпа піапи Огаесіае Нщаіиз езі. Пер. Раиз. 1. Еііатзі ота- 

зпиц сціас (Нсешіа.кшіі, ІіЬеге едо йіхего, пеушщиат іатен 
огаііо теа іи ѵи1§ик етапаге роіегіі. Сіе. Ашег. 1. Еогига 

раіег, ргийепз еі <*гаѵіз, ЫѵЩѵм/риат е1о«ріеіі5, заере заіиіі 

геіриЫісае і'ші. Ій. Ог. 1, 9. Е^о пеиіщиат ойісіит ІІЬегі 

кзве Ьоинша риіо еіс. Тег. Аіійг. 2, 1, 30. Ногат онтіига 

Тогѣівзіті винѣ Веінае, ргоріегеа срюс] тіпіте ай еоз тегса- 

богев заере соттеапі. Саек. В. О. 1, 1. Піопѵзтз ргіог іиіі 

тіпіте НЪіДіпокик. Пер. Нео-. 2. риій? Ег§о аийаешзттз е§о 

«х отпіЪив'? Мгпіте. Сіе. Атег. Е 

598. 8* поп, пі, піві, піві зі. 8Іп, зі ттщ $іп тіпиз. При¬ 

даточное предложеніе съ союзомъ если не бываетъ въ двухъ 

смыслахъ: 1) Если діъло таково, что то или другое не слу¬ 

чается, не случалось, то отсюда слѣдуетъ и пр., 2) Если дѣло 

не таково, что то или другое случается, то п т. д., вмѣсто 

чего можно сказать: если только не будетъ тою, что,—исклю¬ 

чая того случая, что. Первое отношеніе выражается посред¬ 

ствомъ кі поп, пі, второе посредствомъ піві: бъ первомъ зна¬ 

ченіи, важность либо подлинность сказаннаго въ главномъ пред¬ 

ложеніи выставлена зависящею отъ правильности и вѣрности 

сказаннаго въ предложеніи съ кі пои, какъ своего пред¬ 

варительнаго условія, основанія, а во второмъ случаѣ важ¬ 

ность либо подлинность главнаго предложенія выставлена въ 

зависимости отъ уничтоженія, отрицанія, недѣйствитель¬ 

ности понятія, передъ которымъ стоитъ піві: поэтому въ 

. первомъ отношеніи между сужденіями главное предложеніе не 

имѣетъ никакой силы, если сказаннаго въ придаточномъ пред¬ 

ложеніи не допуститъ: а во второмъ отношеніи между суж- 
46* 



деніями главное предложеніе не имѣетъ силы только въ томъ 
исключительномъ случаѣ, когда сказанное въ придаточномъ 
предложенія допускается. Впрочемъ иногда можно сказать 
и ві поп, и НІ8І. безъ большой важности для насъ въ ихъ 
взаимной разницѣ. 8і поп егІ8 геЬш ішя сопіепіин, гпізог 
(Ьеаіив гміпі ега для насъ отзывается совершенно такъ же, 

какъ и: гсЬив іиів егів еопіепіия, тізег (Ьеаіи.8 пои) егіб; 

во первое предложеніе значитъ: если не будешь доволенъ—, 

то отсюда выйдетъ то. что ты будешь несчастливъ, а послѣд¬ 

нее: если только дѣло не приметъ къ тому, чтобы ты сталъ 
быть довольнымъ, то въ такомъ случаѣ, конечно, выйдетъ, что—, 

или: развѣ только ты не будешь недоволенъ (т. е. исключая 
того случая, что ты будешь доволенъ будешь ты несчастливъ; 

либо: ты будешь несчастливъ; это мое мнѣніе только въ томъ 
случаѣ, на тотъ разъ, конечно, будетъ невѣрно, когда не бу¬ 

дешь ты недоволенъ. Напримѣръ: К. Непотъ говоритъ: Ксчцні 
ѵего поп і'иіі арегіит ( — аррагиіі), 8І Сопоп поп 1’иівреѣ, 

Арезііаиш Авіаш Таиго іепив гецт ішаве егеріигит. Соп. 2 и 
Арез 6: Огппіішв аррагніі (=петші поп і'иіі арегіит), пізі 
А^евііаив іиіввеі, 8рагіагп Іпіигаш ион Гш'вве. Вѣдь нѣтъ боль¬ 

шой разницы, сказать-ли: царь черезъ Агезилая потерялъ бы 
Азію до Тавра, еслибы встрѣтился такой случай, что Конона 
не было бы у него къ услугамъ,—либо такъ: царь потерялъ 
бы—. еслибы не случилось такъ, что Кононъ былъ у него 
на елужбѣ. Мшпогіа гоіпиііиг. Сгебо, ніві ехегееан. Сіе. 8еп. 

7=намять слабѣетъ (въ старости); да, конечно, если только 
кому не приходится упражнять ее = — но только въ томъ 
случаѣ, когда ее не будешь упражнять; а если будешь упраж¬ 

нять, то тогда и говорить не о чемъ. Если въ это сужденіе 
им. ніві вставить 8І пои, то смыслъ будетъ: намять слабѣетъ; 

да, конечно, когда оставятъ ее безъ упражненія; но другое 
будетъ дѣло, рѣшеніе будетъ несостоятельно, если намять не не 
будутъ упражнять, т. е. (не оставятъ безъ упражненія), будутъ 
упражнять. Ашісіііае ошпіпо е88е поп роіегипі, ніві ірв..е 
рег ве ехреѣшіиг. Сіе. Гіи. 2, 31 = дружескія связи (не) воз¬ 

можны только тогда, когда (не) явится такой случай, что—. 



Здѣсь предложеніе: дружескія связи невозможны, будетъ не¬ 
вѣрно, если выйдетъ такой случай, что—. Но чтобы разъяснить 
начинающему ату разницу, которою много занимались, приба¬ 
вимъ еще, что зі поп употребляется 1) тогда, когда удареніе 
дѣлается на самой отрицательной частицѣ: Кецие иі тітан- 
(Ішп, ві поп Іасііе а<1 сгейепйит аййисеУтЫЕ К ер. Сои. 3 
Особенно это бываетъ тогда, когда уже впереди было зі, и 
выставляется контрастъ, въ такомъ родѣ: зі іееегія, цш.ні оь- 
СчпГю, іпнцшіш ЬаЬеЬо цгайаш: зі поп і'есегіз. іциоясаш. Сіе. 
ІИѵ. 5, 19. ’) 2) Если отрицаніе'относится только къ одному 
которому-ниб. слову въ предложеніи, на которомъ словѣ и дѣ¬ 
лается удареніе,—случай, который встрѣчается въ разныхъ 
предложеніяхъ, но особенно въ предложеніяхъ, выражающихъ 
уступку, обыкновенно съ аі, сегіе, аі заііега, аі ееіѣе, Іашеп 
въ главномъ предложеніи. Кос зі кос Сгаззиз поп соиітіШі, 
ійео пои тиМ еі заере сотшіііипі. Сіе. Ог. 2. 7. І^иісІѴ 8і 
поп «Іесгеѵійкеі, вой ейіхіззеі, циіз роззеі гергеѣепйеге? Сіе. 
И ас с. 32. ОЪзесго ѵоз, ві пт ,чсІ іазіоз, поп ай сопшіевіа- 
поз ропіШсит айтіШтиг, не еа циійет зсітиз, циае от¬ 
лез регецтіпі еііагп зсіипі. 1<іѵ. 6, 3. Уиавіит заере ііі шаіі, 
ві ігаіит, ві поп Іеѵет Іезіет Іаезегіз! Сіе, Ог. 2, 24. І)о- 
Іогет І11НІІ88І1ШШ1, ві поп роіего Ігагщеге, оссиІЫю. Ій. РЬіІ. 12, 

4. 8і поп еазйет <>рез ЬаЬетиз, сащіет Іатеп раігіаш іпсо- 
Іітиз. Ілѵ. 4, 3. Другія мѣста см. йодъ аі. 3) Прн соедине¬ 

ніи предложеній въ формѣ зі поп—йа—, Ішп йепшт либо 
ііа—зі—. Расіз ііа аіідиа зрез езі, ві—поп иі, (|иоіі ашіШ- 
Іиг, іп ііашпо Ііаѣііигі езііз. Ілѵ. 1, 13. Но піа гов. 1) тогда, 

когда ппереди либо дальше потомъ стоитъ какой-шб. отрица¬ 
тельный терминъ: пом, мето, мііііі,.., и выходитъ понятіе «толь¬ 

ко», о чемъ см. § 5!)3 съ тамошними примѣрами; 2) въ ка- 
комъ-ниб. послѣдуюіцеы'ь членѣ періода, въ которомъ ирони¬ 
чески либо и безъ всякой ироніи надобно указать на невѣро¬ 
ятность, несбыточность какого-ипб. предыдущаго обстоятель¬ 
ства, часто съ Гогіе, ѵего, и въ такомъ случаѣ обыкновенно 

•) Когда въ такомъ же случаѣ бываетъ аі (аіо) иіішіз, объ этомъ будетъ ниже. 
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принимается т начало самостоятельнаго предложенія, => А впро¬ 
чемъ, можетъ быть—? Или ужъ лучше бы, пожалуй,—ражѣ, 

впрочемъ,—развѣ только, пожалуй,—развѣ толшо ужъ ие-^-мУ 
См. объ этомъ грамм.; 3) въ риторическихъ вопросахъ, равно¬ 
сильныхъ выраженіямъ отрицательнымъ, а так. обр. и послѣ 
'рші аішгі—■? V №аі ні есть плеоназмъ, въ. сущносш тоже, 
ЧТЛ И простое ПІЯ!, И произошло ОТТОГО, ЧТО ПІ8І съ словами 
относительными и съ разными союзами (діші, г/ігіа) сдѣлалось = 
исключая, кромѣ, рампъ только. Мінегон ШшЛ ігоішгі, ші « 
ее Лиге ]ш:ІяпІ. ('Ас. Ог. 2, 58. Такъ творится ніві яі даже 
к тогда, когда главное предложеніе не отрицательное, напр: 
Шкі аі цті ігі Свекаге еяі яихіііі, тппіЬин (/«Лія ігіет еяНа- 
сішкішп, грггиі Яеіѵеііі іесегнпѣ (’ае*. К О. 1, 31. Мі, какъ 
доказалъ /’олкк, ничѣмъ, не разнится отъ яі нов, только по¬ 
требляется гласнымъ образомъ въ языкѣ юридическомъ и ре- 
лиішітмъ, въ божбихъ присягахъ, угрозахъ. Могіаг, т риіо 
іе тпаНе а (’яеваге ічшнміі, цнаш іпаигагі. Сіе. Ьіѵ, 7, 13, а 

въ параллель этому: І’егеаш гляіг1, яі орііміе егаС Ног, 

8ц(. 2, 1, 6. 8г ів ііоггіо, гргі беѵоі.ия енѣ, тогііиг, ртЫ: 
Гасіит ѵігіефг: пі тогііиг еіс. I ,іѵ 8, 10, нъ простой: 
рѣчи тутъ сказали би яі ион. Но яі гнішія и яігг пііішк еобств. 
ан. если меньше, т. е. если не иъ извѣстной оггредѣлен- 
ной, назначенной мѣрѣ, не на извѣстный опредѣленный ма¬ 
неръ, не такъ, (т. г*, какъ слѣдуетъ), потомъ—еелзь не, въ 
прошитомъ случаѣ, а иначе, выражаютъ тоже, чтб яі ион въ 
значеніи, указанномъ подъ 1), и употребляются особенно тогда, 
когда пт, антитезѣ не надобно повторять глаголъ. Нос яі анне- 
соіпя ниш, рашіео: тп тіпт, Ьос те егшінн сонноіог, г|ігоі! 
роніііаг поя ѵіяск. Сіе. I )іѵ. 7, 1. 

*| Если нос,г), иіЬІІ піііні, і)иііІ пІщ<1 будитъ не піні, к цииіл, то ото «ог- 

лѣллвв итшіеіпси не иъ отрицаі ильному шцтжишю и вс къ реторичискиму 
«опросу <:% смысломъ отрицательнымъ, кинъ ото быишугъ сі. пікі, а нъ ціііиі. 
Ни Лінеегп пііііі ім аіііиі, іііні гнсоічІіігіУ (Ли. Тине. 1, 24. ІгіШсіІі; еві гіісіи 
ІІВ тигнигі поы.піт ііирсгцІоп.-ііі, ні пііііі аііші (т. е. ни о чеиъ другомъ, «и 
о чемъ сие;, чинш іів Ішвіи ас Во Іаигіе соурЬвІ. ІО. Мам. 22. 
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699. №тс, уат. Киле, теперь, т, с. въ эту минуту, въ 
итогъ чает., въ это время дни, іть настоящее время іода, въ это 
время, нт, этомъ мѣсяцѣ, въ этомъ году и пр.,—смотря по тому, 
отъ чего отличается кикяи-ииб. настоящая пора,—къ строгомъ 
смыслѣ можетъ быть въ рѣчи только о собственно-настоящемъ 
времени съ ргаенелш собств., ІіНопті и ргаея. асі. репесіае; 
но гон. и о пастонщемт, относительномъ, когда въ ог. оЫЦин 
въ уста чьи-ниб. влагается рѣчь о томъ, что для какого-ниб. 
извѣстнаго времени было настоящимъ. !) Чпсто вице уиотреб- 
лнетсіг 1), какъ ѵОѵ сі, пь настопщгт оСтѵтже.іъттѵѣ. пъ 
настоящем?, случаи,, по тутъ, но потъ, и 2) въ Ігаляіііо при 
обращеніи къ главнымъ частямъ рѣчи и г и. ■) Лат, потъ и, 

теперь (и), наконецъ-то уже, выражаетъ, что прибавка и на¬ 

ступленіе какого-ниб. дѣла либо состоянія осуществились на 
дѣлѣ либо желательны и требуются, послѣ тою какъ псѣ не- 

обходимыя для того условія осуществилась, сколько нужно: 

что■ гшб. удалась либо исчезло, улажено либо устранено. Но 
наступленіе то не пріурочивается ни къ какому времени, а по¬ 

этому Іаш можетъ стоить со всякой пременпон формой и даже 
іть огаііо оЫісцін; оттого оно и употребляется съ разнообраз¬ 

ными оттѣнками значеніи въ перечняхъ, въ Іганміііо, 'і такъ 
же какъ дат ѵего особенно въ началѣ чаетшлщ отдѣловъ ') 

рѣчи и пр., и нъ силлогизмѣ ). Кгаі Інііс ехенхаііо орргев- 

яІ8, пипс пиМа ені. Сіе. І'ІііІ. 7, о. Шпс, ні ѵіііеіиг, Ішс: іііші 
аііах. Гіі. Тике. 1, 11. 8і Ыев нов ішіига ^ешіі.чкеі, иі еаш 
іркаіп іпінегі е(. регкріееге роххетмх, Ьнш! егаѣ капе, сиг 
(|ііік(]иаш іііісігіннш гееріігегеі: пипс (но вотъ) ноЬія рагѵи- 
Іок іісчііі іцніеиіой віс. Сіе. Тике. 8, 1. Милѣ ііио тепхех 
}ат, (Іісе.ч. Сіе, Пояс. Сот. 3. дат агцегіінін ші ешп ііеГегеч, 

*) Кипе гни, іи, отличіе <и ь кпкоічі-нііО. оіфсдкіешіиш, лшииго ііііошідіишо 
лмНп Оудущаі'и иромиии, унт всего больиш ярости <>п ииіои, цгіии, иирегГогі- 

Ьин Іопі|нігіЬии. 

9 См. Дейфферта, ЙсЬоІ, І.ііі, сці. I I. 

*) ІЬііІ. |». Іі. 
') ІЬііІ. р. ап. 
б ІЬІІІ. ||. 100. 
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дшкі еі ев роШсіІиб. Тег. Неаиі. 4, 6, 18. Ѵніеіе уат. Сіе. 

Лат успех напр. Саіо — вотъ еще и старикомъ, т. е. когда 
былъ ужь старикъ. Лат ѣшп поп еопвиІіЪив той о, вей ріегік- 

Чие вешііогіішв репііегет тасІппаЬапіиг. 8аЛ. Саі. 18. 

600. 01т, аЩиашІо, (гуиапсіо), ипдиат, апіеа, апіе, циоп- 

4ат, ветеі Ііоіда-нщ. I подчасъ, въ иной разъ) означаетъ не¬ 

опредѣленную минуту въ прошедшемъ, будущемъ либо въ на¬ 

стоящемъ времеви. Это троякое значеніе есть только у аіі- 

сщаш1о: о настоящемъ времени = подчасъ, въ иной разъ, въ иную 
минуту,— нѣтъ-нѣтъ, да и—, тою-и-гляди, сл. § 587,—о 
прошедшемъ времеви — прежде, въ былое время, въ былыя вре¬ 

мена. въ старину, когда-то, въ кои-то вѣки, бывало—, о буду¬ 

щемъ времени — послѣ какъ-ниб. и —, современемъ и—, когда- 

ниб. да (вѣдъ)—, порой и—. значенія, выходящія изъ общаго 
понятія когда-ниб. Касательно 8І... диапйо = если... тіда-тб., 

[въ той разъ, иногда, ужъ пожалуй) безъ задней мысли: ни¬ 

когда, см. грамм. Хотъ когда ниб., хотъ какъ-ниб. по-лат. бу¬ 

детъ шщиаш какъ въ предложеніи отрицательномъ, такъ и съ 
ві...: циаш послѣ сравнительной степени, когда на умѣ будетъ: 

никогда ужь больше, ничего ужъ еще... Послѣ если, когда, такт> 

какъ, какъ скоро (ві, (цшш, циопіаш, иЬі...) когда-ниб, перево¬ 

дится ветеі въ смыслѣ: если... ужъ когда.ниб., какъ-ниб. выйдетъ 
такъ, что—, если гужъ разъ—, (^иоікіат = когда-то, нѣкогда, 

прежде (когда-то), въ отличіе отъ пине; въ хорошей прозѣ 

употребляется именно только въ этомъ послѣднемъ случаѣ, т. е. 

въ рѣчи о времени прошедшемъ; но оііш () гов. не только о 
прошедшемъ времени = много времени назадъ, тому мною лѣтъ, 
какъ,—въ древности, встарину, въ старинные годы, въ старыя 

времена (когда-то, какъ-то),—но—хотя я рѣже,—также и, въ 
смыслѣ .ііідпаікіо, о времени будущемъ— послѣ когда-ниб., со- 

временемъ когда-ниб.,—въ томъ я другомъ случаѣ о времени 

Нарѣчіе въ связи съ оіінв—-іііе, которое наир. въ словахъ: ОШ виЬгі- 

<1еі№ еіс. Ѵіг§.,—съ окончаніемъ іш, какое въ сигаіт еіс. Да и само іііе упо¬ 

требляюсь для указанія на что-ниб. далекое по времени и для выставленія того 
вередъ воображеніемъ. Объ оііш въ началѣ разсказа басни см, Зейфферта, 
8сііо1. Ьаі. II. р. 110. 
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либо очень далекомъ отъ настоящаго, либо по крайней мѣрѣ 
сравнительно далекомъ. Апіеа и аійе — прежде, передъ тѣмъ, 
до того, означаютъ вообще сравнительно-прошедшее время въ 
отличіе какъ отъ пипс, такъ йотъ опредѣленнаго, даннаго вре¬ 
мени прошедшаго либо будущаго. Егіі іііигі ргоі'есіо Іешриа 
<4 іііисезсеі аіщтпіо Ше Шея еіс. Сіе. МП. 26. ѴкгіШззшп 
Лееззе заіиіі Рошрер, (щит Ше аіщиапйо поп (Іеіішвеі іпеае. 
1(1. Оіѵ. 6, 6. Ехізііі бос Іосо (ргаевИо, ниш цѵ.ашІо ашіеі 
ноѵі ѵеІегіЪиз кіпі нпіеропешіі. Н. І.аеі. 19, такъ какъ допу¬ 
скалась мглсль, что въ иной разъ новыя дружескія связи и нр. 
МіЫ зі ипциат і'іішя егіі, пае Ше і'асііі те иіеіиг раіге. Тег. 
Исаи!. 2, 1,5, такъ какъ онъ думаетъ, что всего скорѣе сына 
у него совсѣмъ не будетъ. Івосгаіез геіщиіз ргаейаі ошпіЬик, 
()иі ищиат огаѣіопек аШиегинС Сіе. Ог. 13, такъ какъ зад¬ 

няя мысль тутъ была та, что никто изъ—не превзошелъ Исо¬ 
крата. *) Апіопіш, ерктіатп зетеі тсіихіі апішшп зіЬі Іісеге, 
риоО ѵеііеі, іесівзеі (іііисі) піііііо тшиз гае іпѵііо. И. АО.. 
14, 13. Ш еніш рориіі покігі Ьопогев диопЛат Онегинѣ гагі 
еі іетшез оЪ е.чпщие еаижаш іііогіозі, пипс аиіеш ейизі еі 
оЬзоІеіі, зіе оііт ариіі Аіііепіепзез і'иізке герегітиз. Мер. Мііі. 6: 

такъ какъ греческая исторія уже вся была дѣломъ прошедшимъ, 
поэтому объ ней было сказано оііт; а (|иотЫт сказано по¬ 

тому, что самъ писатель былъ еще участникомъ въ римской 
исторіи. Ѵіг заесиіогиіи тешогіа ііщііиз, іціі оііт шпшпаЬйиг, 

пипс іійеііщііиг. С^иті. 10, 1, 104. Таійаз соріаз (диапіаз 
Хсгхеа) пеіріе апіеа пегріе р о зіе а ІіаЬиіі ([иЕдшпи. №ер. ТЬего. 
2. Еі і'есі апіе еі іасіо пипс. Сіе. [>іѵ. 15, 14. 

601. РаиШзрег, рагитрег, аіідштиіш. аіщтпілзрег. Райѣ 
іізрег и рагитрег образовались изъ раиііпга и рагшн. а по¬ 

этому и различаются другъ отъ друга такъ же, какъ эти по- 

*) Когда ЛщііГі 10, 14 въ словахъ: Едийев іиііеі аіііюгіагі, и(, зі чиапЗо 
ищиат ечиеяігі оре аі).ріІат гею ]шЫіеаш шетшегіпі, Шо (Ііе аиоісапсиг, 

ис опііиів едиа пішіат іиѵісіат ргнеаіеііс частицы (ршпДо в ши]иат ставятъ 
вмѣстѣ, то тутъ довольно было сказать зі <]иаш1о, а ивдиат прибавлено толь¬ 

ко въ виду словъ послѣдующей часты періода, інѵісіапі ргаевіеиі, для усиленія 
мысли, слѣд. обѣ частицы, иросто=:і*еліі талъ пли сямъ, если ковда-ннб.—. 
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слѣдеія; рачШзрег ~ немножечко, крошечку, минутку, на минут 
ку, рагшпрег = не много, минуту, на минуту, недолго, не на 
долго. ') Но иіщѵиакіт — нѣсколько (порядочно), довольно, не 
мам времени, сообразно съ понятіемъ слова аііфіін, говорит¬ 

ся о такомъ времени, котораго—хоть только и относительно— 

нельзя не замѣтить, нельзя назвать короткимъ, скорымъ. Аіі- 
цтпііарег, нѣсколько времени, въ золотомъ вѣкѣ не встрѣчает¬ 

ся: вмѣсто него тогда употреблялось аіщиапіхті іепірогш *) 

либо аіщиапішп. Аб Іетрив на-время, ') асі о.хщиит Іет- 

рикороткое время, только очень не надолго. Ти ѵеііт 
апітиш а те рагитрег аѵегіан. Сіе. Ьаеі. 2. Ьнсща раиіііз- 

рег арші оррібигп топбі винѣ (’аев. В. О. 2, 7. (^иит аіі- 
уиапиіт іп со/іо^иіо ішевепі еі біѵегві біксекйікзепі, МШігі- 

баіез геѵегШиг, №ер. ГЫ. 11. Ьіііегів Іесіт аіщиапіит ас- 

Чиіеѵі. Сіе. Юіѵ. 4, 6. ('оіиміиг, ^поз іпеіиішщ, вітиіаііоне 
битіяхаі ай іетрт. Ы. Ьаеі. 15. 

602. Нив. тауі$, роііш, атрігт, ргіив, уат. «Больше», какъ 
скоро этимъ выражается большее число, груда, толпа, величи¬ 

на, объемъ, слѣд. вообще большее количество, будетъ ріиз; во 
если оно выражаетъ высшее качество, высшую степень, то бу¬ 

детъ шащн. Роііий, скорѣе, лучше, выражаетъ перевѣсъ, пре¬ 

восходство одного передъ другимъ,—именно передъ тѣмъ, что 
потомъ слѣдуетъ съ фшп, либо указано какъ ниб. иначе,—въ 
въ такомъ смыслѣ, что (только) то можетъ имѣть цѣну, пре¬ 

восходство чего выставлено, а ее другое. Отсюда роііня, уиаіп 
т. а не; а если роііиз стоитъ нослѣ имени того, что постав¬ 

лено ниже, чему ие отдано предпочтеніе, то смыслъ будетъ: 

не—, а скорѣе, больше, лучше сказать. Часто роішз можно 
переводить прежде, и въ такомъ случаѣ оно по буквѣ одно и 
тожесърі'іпн = прежде; однако, иногда оно употребляется такъ, 

что означаетъ только большую скорость, съ которой берутся 
за что-ниб., либо что-ниб. наступаетъ либо наступило, и так. 

обр.—гораздо скорѣе, охотнѣе {безъ раздумья). Ашрііив озна¬ 

чаетъ выступъ изъ высказываемой либо лодразумѣваемой мѣры 

'/ ') * ‘) бл. Зейфферта, Ьиеі. яг мѣстахъ, укшдонныхъ въ Ііпіех. 

I 



времени, числа, массы предметовъ— еще больше, дальше, доль¬ 
ше, еще. Кон тарія сршп щ. частно совершенно столько оке—, 

совершенно такъ же, какъ и —, частію—и еще обыкновеннѣе— 

’.в. меньше, чѣмъ, (не столько,—сколько—, не только, по и—, не 
просто—, и больше—), одно и тоже ел, вон іаш, грдап, въ 

• смыслѣ чего въ значеніи нарѣчія рѣдко говорили ийппя, щит; 
поп атрНин, (ужъ) не больше, въ рѣчи о времени=больше 
(еше) не,—больше уже не—, вмѣсто чего, однако, чаще говори¬ 
ли )ото поп бпе), поп (по) ртч, рті пето..., пето рті (боль¬ 

ше никто, еще ужь никто). ')—Ма»Ь тарщие зн. все больше 
и больше, І’іпй ѵаіеге, ргосіевке, ргойсеге. Расійнш В&гсіпае 
орев арий гтіііет ріеѣтцие ріѵ.н сцшп тойісае егатЛ, Ілѵ. 

21, 2. Рейнііа ріив циат Рипіса. Ш<1. 4. Сагііпщіпіегаез 
петіпет ишцшп Огпееа Ііпра Іосціеійет таді$ <гат аЛтігаІі. 
Кер. 1)іои. 1. Коп рокяшп перге еиш аКпіащ, вей поп ріт йио- 

Ь«8 аиѣ ігіЬпх тепвВш. Сіе. І)іѵ. 13, 19. Мошііі, иі роі'т 
риЫісе, (|шті ргіѵаііт аітсійат рориіі Котапі вериегеіиг. 
8а11. Ли§. 8. 8ей цпегеіае—аЪ іпійо іапіі орегія аЬвіпі: сит 
Ъопік роііт (ШііпіЫв ѵоЙщріс—теірегетив. Ііѵ. і’гаеі. ехіг. 

.Іат атрИиь Іюгів вех соиітепіог рираЬаѣит. Саев. В. 6. 

3, 5. ІпѵепіеЬаі ех еарйѵів 8аЬіп і'Іишеп аЬ савігів впів поп 
атрііт шіііа раввишп гіесет аЬевве. ІЬій. 2, 13. С/иій ѵік 
(ѵиііік) атрііт? Сіе. Ыоп тщіз іе, циат йе Іериіісіиш герге- 

Іістіо те и пк Сіе. Шѵ. 10, 26. Кес те теае тівегіае шіщік 
ехтіеіяпі, циаш іиае. Пий. 14, :5. Ъщие евіт шіііі /ода езі 
іпѣер-ипі, иѣ теши ІаЬогепі Іютітіт регіеиііз яиЫеѵашІів поп 
ішрегііаш. ІіЗ. Мш. 1. Тиш йепЦие іЩегіісіат Се, (ршт /да» 

пето Іпш Іш віпіііів іпѵепігі роіегіі, <|ііі ні пои /иге Гасіиш 
еь’&е {'аіепіиг. 1(1. Саі. 1, ■}. 

603. І’озіцішт, зітиі аіуие (ас), зітиі, тші еі, иЫ ргі- 
тит, сшп ргітіш, иі ргітит, иі (Сетрогяіе), Лит, циті, 
і/ио/гев, циоішміщж, цитиіо, ціштіыріе, цаашіосищие. 8і- 
шиі, тпиі иіцие (ас), .чіпші еі, еиш ргітит, иЫ ргігаит, 

*) Впрочемъ |ят пои..., пои.., ,18111 въ очень многихъ мѣстахъ сохранила и 
коренное значеніе; теперь ужь аг—. 



м! і Іі'іііротіс) псссдв аинчип. лѵілт. скоро, кчы. только, таю. 

КЛІ.І. ОНИ ІІСІЧІЬ (ШтСШІО'ГІ. ІІСНОГрСДСПІОІІИОІ' ішступ ЧіЧЧІ» 
н«Л, послѣ другаго, н иногда даже п еошіадсіііп, »дш№р«'Міш- 

Моеть. Гакоіш ішнчошс роМі)шин бмиастт. ѵрн і'йгіцс.іиш; при 
рГШ'МЧоі Либо рПМНЮІМ ІМ’І, рСгГоСінС 011(1 ЛИ ~ (V. шѣж■* ея* 

мыл* пор* кт*, с* тЫі минуты кот, а иногда и послѣ тот 
как*, как* только, (^іінініо, нъ смыслъ понросптслміоП частицы 
іѣ ирлмой и носшшной рѣчи копіи? Ііі, смыслѣ чшччщы от* 

ііомтиміой ши>*~0» нш именно прими, к* токую пори, о» #т 
минуты, т тот трчть, копіи . как* то п,ко (чтоциб. ужь 

»т, наступило. щучилось, настунить, случится) 

11 миатіоснінріі' ап. шшк'і р<т мк% только (мѳідй), 

копіи ни, копіи только, но іріоГіса ігь примою. и ьопюітшігь 
допросѣ кг чисто-ли? сколько рил*? Нь смыслѣ отпос.нтоль* 

ниго пиона цііоГіо лц. венкШ рал*, как* только, а 

і'ііпі|иі'*к оммі) ріт, тда-бы ни: ..ршімь случаѣ глан- 
имл чорта—число отдѣльны.х-ь сдучнеиь, а но птором-ь - сошіа* 
денііі при ноиторсіііи ОДНОГО И ТОГО же случаи. <.,>11.40(1(1 О.Ч11П0, 
іійвяііна сгорай!.. Ріпні. Мои. б. Г», 27. Ашѣпіі(ми»ін аошііин 
пхніпги Інчччііівіік нііііаи мчіііо (.ши, цпатіо ЛІохшкіічі шог- 

Іно Іецаѣмн Тугиііі шіамиик. Сіе. АрТ, 2, 16. МаикІІ міісппг, 
иі, цнатіицис іііеш рпнііріиін шшшгоШг, IV»пас рог поѵош 
ііівн пртчііиг. Ьіѵ. 1, ’і 1. Агірш Ѵоіммкіріе, чиашіасищис 
ко иніѵнгіііі. а1* іму» ічііиия, Ы. 7, ВО. (,іш4т ші!н січіо* 
гиш Ьпііііпіті роІокЦія спі, іриЬия гогіе Нет (Ііііогіік), ион 
ргаЫоппіНат. Сіе. |)іѵ. I. 7. 1м Ішг гонгіимоіш, і/иоНсисин' 
і/ис ѵіііші, аррагаііма оі іішіііііоііия Лміоміі нііаа іое.оімііі, 
аііші іііяршіс N«4». Сот. о. М 1)нт ’). насколько омо от 
ИООЙТСМ «іода, нывтаішій'П. ііленіе. нроФшштіе какихт.-инС. 
лѣвапі(І либо хакопміиб. состой шн іи. индѣ періоФі, от 
<іпт тѵмтт, іѵь который случились, либо продолжались 

') о ч'іьшіи мі. «іііічыііи шипа иижмчыіітпи ем. в СП. 
*} Ни |Ш';іірііші есть укнмьпіл іш шчікпП грамм. 
*) ЛгГІІМіИІѴШ. ІП.І, ЩІЧСЩШШІІГ» ‘Ьиа • ІІІ ей - я г(/> г' Ч,( ішіАіцО. »1'|, и,ч.і|і;1і,> 

(Ни віш. иЫнІІѵии 
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еще другій дѣйстніа інбо гостоанш, выставляемый ст. первыми 
іп> параллель, и швітому чн. ж ѵсбц мічѵ:- тік* *. ніон(п «»*,», 
чисто только и’ь смыслѣ вргмещі. г и, ев то время, кик» 'і. 
Ксли нч. стттігіітгпие частицѣ ііиш надобно іп* гіттом'ь пред* 
ложоіті нкітніштн частицу с,он гное,иге льнут, то гои, обыкно¬ 
венію пПегон, іінУегініі Пит <іе Ыи .Ннріііо, а!»ен».н атІіІ«. 
Сіе. С-іні'ііГ,, 8!>. Пит ех ІттніЬт гоШіпнік іатіііае ітуо* 
пинцт» миопии пиши шіиштіогн дншш .ІіциіМич г.шіаіи» 
он», ѵопі». іи регіепіиш. Гіс. Миг. 37. Ршг, й>т гон іііѵіпа 
(принесеніе жертвы) еоіііісіеЬаІпг. цнашіѵіі а те еіс. N141. 
Нанн, 2, Другіе примѣры ем. иь грамм 

(к)ішпі. которому сонпіѣтствуеп. іиш, чисто и дѣйг пастельно 
бышіющое налицо, а иногда и тше, кіткѵррпруегъ со псѣ 
мн предт.идущпыи и сі. дру*гиып частицами. Сі'ібетжншо оно 
гі. ікгьлттиыіымч. оаничпоп. чисто прями ня ірю Іѳтроге. г. с. 
л» то самой щн>мя, копіи , шбо Ь) ют^ииб. ив шокт> время, 

копіи . когда но имѣется и», «иду шінѣстное опредѣленное 
прими, а только харакгериаургем одинъ какой пне». пунктъ про 
м<ман, нысччишютси обтлше.імъмео, солий. (,Ыиш вообще ан, 
ктаЪ ч), но ниражаеп. оттѣнки: кокъ Скоро, гі мшен нора кик, , 

мрм'ііу тѣж как.\ тонИ кил». кик» нииш)—. волкій р<ш- 
КОКЪ—; но іп. основа.; и. иоогда должно быть то порти» ііошгпе. 

Т. О. что посредствомъ <ршпі всегда выряжаетсл не го, что 
иннѣстігмл дѣйствія либо гостомніа с.гіцунігь или стѣдошии 
именно одни на другими, и не го. что один дѣйствія либо ео- 
отониін прпчодачта «ли приходились между началом), р концомъ. 

Т. о. мо время, ^продолженіи кактіхѵниб. дѣйствій либо состоя¬ 

ній, но то, что упоминаемое иъ главном), предложеніи проис¬ 
ходитъ пли іфошіошло ал гиЫо иреш еч< гішъ, чтд упомянуто 
нь предложеніи прндаточномч. (от. (рпші), и при игомъ не при- 

*) НііііЬегп.н», шкг части «стрНш.іініми: Рим Ііавв^кіччнапг иомен, нерв 
‘•"дин. просто: міншОр мн.м, ч* то врала, М юн» домм 

*) Слино к.жіиіи. тимол:. стучиТ аудитъ іршш, кош .«точит ічН»сг« 
врвШЦ НО воды у нйіішшО'і’я оАчя«аямоічяім, «мдічііА, НОтпЬ, іи, конечно, ни 

лобно птитт, «і. Сличи интв мііеп» (’іг. Ж», Ій, I!) я Лінііе*. **’ ргеіІі«ч»», 
Ііі.ріе Иіісм і/ичін рг.піпт!) Ы. Ѵ.іігі 
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нимается въ расчетъ, есть-ли и какія именно отношенія между 
дѣйствіями обоих ъ предложеній по существу. Но какъ слово 
ѣетрия означаетъ не одно только время, но и обстоятельства 
времени, такъ и (рішн часто ни. 2) при обстоятельствахъ 
или привходящихъ вліяніяхъ, какъ они расположились теперь, 
были когда-ниб., или расположатся современемъ, впослѣд¬ 

ствіи,—въ томъ случаѣ когда—, в въ такомъ случаѣ ставится 
съ сослагательнымъ, л)—когда (с. іпірегі. либо ріивдиашрегі. 

соц].}, Ь) = всякій ралъ кат.— «амг только (с. іпірегі. либо 
ріиядп. сон|.), с)=»ит кйкг, винословное, <Г) = между тѣмъ 
какъ однако, тогда кат однако, уступительное (бъ обоихъ слу¬ 

чаяхъ с ргаек., ішрегі'., регі'., рінвди. соп).,—смотря по тому, 
какой формы требуетъ связь рѣчи;. Во всѣхъ этихъ четырехъ 
случаяхъ между содержаніемъ главнаго и придаточнаго пред¬ 

ложеній существуетъ не только одновременность ’), но еще и 
причинная связь. Іювѣі і'асіііия іиіі аЬіге, диит ргосиі 
аЬезветив, диаш пипс (езі), дгшот іи сегѵісіЬиз 8*ніШ8. Ілѵ. 

44, 39. Кат іиш, диит ех игЬе Саііііпат ереіеЬат, геіідиат 
шуигаіогиш ншшш кішиі ехііигат риЫшп. Сіе. СаС 3, 2 

Сопоп іиіі ехігешо ЬеІІо Рсіорштееіасо ргаеіог, диит арий 

Ае^т, бишоп соріае АВіепіенбіит еіті (Іеѵісіне. Кер. Сои. 

1. Махіша Іаеііііа аЙесіиз яиш, диит (какъ только) аисііѵі 

Іе сопзиіет і'асШт евее. Сіе. ІИѵ. 15, 7. Еошае Ііаичі тіиив 
егаі Іеггогів, диага іиегаі аміе, диит сазіга Риніса оЬіесіа 
Кошанів шоеиіЬив Іистапі. Ілѵ. 27, 44. Тиш, диит іи Авіа 

гее марпак ніиШ ашіесгапі, Кошае ііс!е$ (кредитъ) сопсніЦ. 

Сіе. Мап. 7. І.іііегая еав попйиш Іерегаа, диит ііав ргохі- 

ШЯ8 кегірвшіі. Ы, ЛП. ІЗ, 33, МиІІі ашіі 8ип1, диит (съ тѣхъ 

*) Всего чаще при і]иит (Іетрогаіе) с, іінііс. бываетъ тоже (атрии, какъ и 
въ главномъ предложенія; однако одновременность бываетъ я тогда, когда при 

Чишп стоитъ сов,], ішрегі'. либо ріизци., а въ главномъ предложеніи регі. 

л.ібо ішрегі., в когда при .]иига будетъ регі. сопр, а въ главномъ предложе¬ 

ніи ргаеь. Именно. послѣднее въ такомъ случаѣ есть ргмеч. асі. регі., ішрегі 

озя такое состояніе, которое только что возникло; ріідкци! озп. такое со¬ 

стояніе, которое образовалось, родилось и прежде, по сохранилось, удержалось 
я до извѣстной, данной минуто. 
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поръ какъ. или-, тому—, какъ) іііе ш аеге то о еаі. Ій, 1)\ѵ. 
15, 14. Оиит іп Мат Іатііі&гііаіт хепізіі (съ тѣхъ поръ 
какъ), пои йісі роіезі, цішп ѵаійе «аийеат. Шй. 7, 15. 5і 
ѵаІеѴпн. дѵит гесіе паѵіцагі роіегіі, Гита паѵіцез. ІЙ. Ш>. 16, 
12. Могаіі тпеііпя егітпиз, цииш гМйхгітиз (ЙЛ. ех.), циій 
паіига йеякіегеі. Ій. Ь'т. 1, 19. Ѵеггез. дтт ай аікриосі 
оррійит ѵепегаі (всякій разъ какъ,—какъ только), еайет іее- 
Ііса изцие іп сиЫсиІит йейтеЪаіиг. Ій. Ѵегг. 5, 10. Йоіеіів, 
диит (когда, всякій разъ какъ, какъ только: аЦшй Ьирізео- 
тобі ашііііз, сопііпио йісеге еіс. Ій. Атег. 37. Ех Азіа гейі- 
спз, диит аі) Аеніиа Мецагат ѵегзиз паѵіцагет, соері ге- 
ігіопез слгситсігса ргозрісеге. Ій. 1>іѵ. 4, 5. Ех Азіа 8и1іа 
йесебепз, диит АЙіепаз ѵепіззеі, циатйіи ІЬі Ыі, зесиш Ьа- 

Ьиіі Ротроліит. Игр. Аіі. 4. Ѵегсів^еіогіх отпез гшзігаз 
раЪиІаІіопез ігипіепіаііопезцие оЬзегѵаЬаі йізрегзозцие, щит 
(какъ только) Іопціи» песеззагіо ргосейегепі. айогіеЬаіиг. Саез. 

Б. (л. 7, 16. Еогит сопзіііогит еоз е ѵезііціо роеиііеге пе- 

сойзе езі, (щит, (такъ какъ) іпсегт пшюгіЬиз зегѵіапі. Саез. 

Б. О. 4, 5. Аііісиз Іюиогез поп реіііі, щит еі раіегепі. 
К ер. Аіі. 6. • 

604. Сит - Іит, іит—іит, еі—еі, раіііт —рагііт. Іат— 

диат. Если какъ—такъ и выражаетъ, что имѣется въ виду не 
только одно, но также и другое, сдѣд. просто то, что имѣют¬ 

ся въ виду два фактора въ сужденіи. — то ото будетъ еі—еі, 
о которомъ см. § 562. Но если тѣ частицы будутъ значить: 

то то, то другое, то это будетъ ішп-іиш, о которомъ см. 

§ 592. Потомъ, если изъ двухъ факторовъ въ одномъ будетъ 
что-ниб. общее, а въ другомъ частное либо если въ одномъ 
факторѣ будетъ что-ниб. такое, что по своему внутреннему 
вѣсу слабѣе, ниже другаго, то тутъ идетъ сит—іит =ткъ 
многіе другіе (тиііо, аііі), всѣ.. такъ въ особенности, глав- 

пит, образомъ: и, —уже и—, по еще больше, всего больше, — 

либо только = особенно, главнымъ образомъ, такъ какъ понятія 
олшез, ншііі, аііі можно только подразумевать, какъ напр. 

ІрЫсгаіе.ч сшн пшііа или сит аііа іп ге пШііагі, іит Ьос 
іияіііиіі еіс. просто будетъ: Иф. завелъ, ввелъ главнымъ обра- 
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зом'ь—. Раг(ііп—рнгпш~частію—частію, отчасти—отча¬ 

сти; гов. тамъ, гдѣ факторы пополняютъ другъ-друга для со¬ 

ставленія одною иѣлаю. Наконецъ посредствомъ Іаш—^ипт ') 

оба фактора выставмютт наравнѣ одинъ съ другимъ но ихъ 
мѣрѣ, величинѣ либо степени. Но надобно еще замѣтить, что 
нон іят—діштп часто зн. не столько, сколько, —не то чтобы 
именно, а больше, тоже, чтб нон шащв, диаш, но поп сшп— 

$шн, поп і*1 — еі, нон рагііт — рагііт нельзя сказать, а въ 
атомъ смыслѣ надобно говорить неіріе—пес. Адевііаив сит а 
ееіегів всгірІогіЬш, іит ехіпііе и ХепорЬопіе іаиііаіив еві. 

ДОер. Адев. 1. НісеЬанІиг іганвівве Неііевропішн Апііраіег 
еі Сгаіегив, ѵігі сіт сіапіаіе, іит иви Ьеііі ргаевіапіев. М. 

Еит. Б. Сит ѵігіиіе шиііиш повігі ѵаіиегипі, Іит ріив еііат 
ііівсірііна. Сіе. Тине. 1, 1. Ііі, учит рег ве іііцттв рніагеіиг, 

іит аисіогііаіе еі цгаііа Виііае ітреігаѵіі. И. Агсіі. 4. МиІ- 
Іа ІЮШІПІ рагііт сага вшіі, рагііт еііат несеввагіа. Ііі. АеаіІ, 
2, 43. Хеніо Іаш шиііа вегірвіі, г/нст вшіі повіга. Ііі. Ог. 

30. Хон іит Іішешіив еві пипс ехегсііив Саііііпае, диат івіі, 
іщі еіс. И. Миг. 37. (^иаіів еві івіогипі огиііо, і]иі оптіа 
поп іат еже, дшт ѵісіегі ѵоіипі. Ііі. Асасі. 2, і4. 

605. Ргаеіегеа, іпзирег, иііго, айкис, скМе, ассееШ гріті, иі. 
Ргаеіегеа, кромѣ тою, чтЬ приведено, выставлено, упомя¬ 

нуто, сказано, еще и, звучитъ нѣсколько слабѣе, чѣмъ іпви- 

рег, вдобавокъ еще и, да еще и—. Ліібе, аііііе Ішс, ео, ео- 

(1(ші, ікіис либо Ішс... аііііе, а точно такъ же и аеееіНі, ассе- 

ііеіші... и между прочимъ аііііе съ слѣд. ассив. либо циоіі, 
ассесііі съ ношіпаі. либо слѣд. ірнлі, иі, въ сущности ') тоже, 
что ргаеіегеа или іпзирег. Но аііііис въ языкѣ золотого вѣка 

ви одиночное г), ни съ ассеіііі либо аііііе въ смыслѣ ргаеіег¬ 

еа не говорилось. Но иііго нерѣдко получаетъ значеніе да 

') Сл. § Й02. 
*) См. Зейфіферти, Ыюі. Ьні. 1. стр. 36 слѣдд. 
') Мѣста въ родѣ шиір. Саеьиг тіпасев ас) аеииіит Шіегае шівегаі еі егаі 

шИьис ішрисіепв еі Сигіо те ив Шит іпсіІаЪаі, Сіе. Шѵ, 16,. И ничего не 
дштяьшашть. Здѣсь смыслъ такой: Цезарь (уже) и передъ этимъ, до -ешъ 
■поръ, былъ безетыдеиъ, дерзокъ, а тутъ (еще) и Курсовъ иодстрекиулъ его. 

1 



вдобавокъ еще и—, а даже и—, Кс Ѣгшпеійагіа рготаа, аихі- 
ИІ8 ецийаііщис сотрагаЩ, ргаеіегеа ѵігів іогІіЬив потаіпаііт 
сѵосаіів, іп 8оійі;йит і'іпев ехегсііит ігЛгойнхіІ. Саев. В. 

О. 3, ‘20. 8і ІЛ рагшп «5І, роепав ітщжг ехреіііе. Ъіѵ. 3, 

(і7. Саѵсжіо, не теідшй Ьотіиев, теіиешіов иііго ве сЯга,- 

чтй. Ыѵ. 3, 65, т. е. поп Шші воіит, гй ве іиеаійиг, ѵегит 
еііатп Іюс, иі теіітйиг, еШсіппІ. 

606. Ьопде, ргосиі, етіпиз, тиЫо. Ьолре и ргосиі оба зи. 

на большомъ разстояніи, сь большаго разстоянія, на большое 
разстояніе, далеко, издалека, издали, вдаль, вбалет, поодаль, 

вшоропѣ) но первое есть абсолютное опредѣленіе, при кото¬ 

ромъ предполагается дѣйствительно большой промежутокъ между 
предметами, въ отличіе отъ того, что лежптъ также пе прямо 
подлѣ чего-ниб., а второе есть понятіе относительное, полу¬ 

чающее свое значеніе только въ отношеніи къ чему-пиб. дан¬ 

ному, антитеза къ ргоре, уихіа. Етіішв ') есть слово чисто 
военное съ разстоянія на полетъ котя при метаніи, цдаріь 
имъ. Въ переносномъ смыслѣ оно не употребляется; но ргосиі 
такъ употребляется,—именно, въ смыслѣ: находясь внѣ сферы 
района (чего-ниб.), не въ соприкосновеніи съ—, гіздалека, вда¬ 

лекѣ; также п Іопце 1) въ расчетахъ времени а) изъ отда¬ 

ленныхъ.>, далекихъ временъ, издавна, издалека, ѣ) на отдален¬ 

ныя, далекія времена, далеко, вдаль, 2) для выраженія различія, 

даже въ силѣ, крѣпости, достоинствѣ, превосходствѣ, а поэ¬ 

тому даже и при превосходной степени —мною, очень, въ выс¬ 

шей степени, безъ всякаго сравненія, рѣже при сравнительной 
(т. е. въ смыслѣ гораздо), по ншііо чаще бываетъ при послѣд¬ 

ней, а при превосходной рѣже. Ьопде аѣвіш:, ашііо вето (при¬ 

ходится услышать что-ииб.). Сіе. І)іѵ 2, 7. N011 Іопде а іиів 

аесШшв ташЬпЫнгі. И. Іс#. 1, 1. 8«Іів сажіог ішшепво 
іііцшіо Іопде іліегріе ~) соііисеі. 1(1. N. Б. 2, 15. Ехвресйие 

1е агЫігог, Ііаес (ат Іопде версій,т ргііісіріа сио врееіеій. 1(1. 

') Если сличить ел. соштітіз, взятаго отъ рукшшшнаго боя (шави сопвег(а), 

то стаиовнтся вѣроятнымъ, что опии из ішобпо врояаводпть отъ иіаииз. 

■) Въ этомъ оборотѣ ргосиі не употребляется. 

47 
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Біѵ. 13, 29. Ео Іосо соііосаіі вишня, иі пов Іопде ргозрісеге 
ороіѣеаі геі риЫісае Мигов савиз. Ы. Ьаеі. 42. Ьопде (Ііѵег- 

виз, (1 івраг, аііив. Ьопде (Іівіиге, (Навепііге, ргаезіаге, аніесеі- 

Ісгс. Регееиз геріат ііщгеввнв регіигЬаіо ѵиІШ іп сопкрееіи 
раігік іасіінв ргосиі сопеііііі. Ыѵ. 40, 8. Ри$наііш еві ЬаисІ 
ргосиі а гайке топііб Ѵивиѵіі. И. 8, 8. Ргосиі а теки евяе. 

Сіе. Соеіснііа ргосиі а повіга сорт(,іоііе. Сіе. Сиіра ргосиі 
а те. Тег. ') АІсіЬіайеш ЬагЬагі іеііэ еттш ШІ88І8 іпіегі'е- 

еегинС Иер. АІе. 10. 

607. Ргогвш, репііиз, ріапе, отпіпо, ргаесіве. Г г о гейт и 
у Цицерона обыкновенное ргогвцв образовались изъ ргоѵог- 

8цги и ргоѵогвив, каіп, гигвшз изъ геѵогвив. Так. обр. соб¬ 

ственно зн. они прямо впередъ, все прямо, не сворачивая вето- 

рощ, не встрѣчая препятствій, либо не обращая на нихъ вни¬ 

манія; потомъ получаютъ и переносное значеніе а) прямо, рѣ¬ 

шительно, т. е. безъ сомнѣній, безъ колебаній, Ь) если вѣрно 
означитъ дѣло, лучше сказать, просто, прямо. Репііиз, обра¬ 

зовавшееся наманеръ і'шкШнз, гайісііиз, гііѵшііив, анііциііив, 
отъ одного корня съ репез, ренеіхаге,—собств. зн. изнутри 
либо внутрь, (глубоко) внутри, но потомч, и метафорически— 

изъ нѣдръ, въ нѣдрахъ, въ глубинѣ—, въ источникѣ, основаніи, 

въ корнѣ, въ глубинѣ сердца, въ сердцѣ, во глубинѣ существа, 

въ существѣ, въ сущности, и так. обр. чисто-на-чието, со¬ 

вершенно. вполнѣ, ногчисто, т. е. безъ малѣйшаго остатка. 

Ріапе. для котораго сл. ріаииз § 148, зн. ясно, опредѣли- 

телъно, т. о. такимъ образомъ, что сообщается либо полу¬ 

чается ясный обзоръ, ясный взглядъ на цѣлое, на весь объемъ 
вещи и на ея части, и так. обр. - вполнѣ, прямо, рѣшительно, 

безъ околичностей, т е. тага», что въ результатѣ для иоиима 

нія выходить решительно только то, что высказывается гла¬ 

голомъ. Опшіпо, нарѣчіе кт, отпів, зн. поэтому а) если взять 
какой-шзб предметъ въ цѣломъ, во всемъ его объемѣ, Ь) если 

') Надобно набѣгать ргосиі іІиЫо въ смыслѣ віие ОиЪіо либо въ смыслѣ 
описанія посредствомъ поп йиЬіІо, (рші, тик/ь наит. ото выраженіе послѣ-клас- 

сичрекор. точно такъ жг* капъ и рѵш*лі1 ѵі:го нт> с м. поп ѵ«г«, поп ох ѵегііаи*. 



взять слова во всемъ пространствѣ ихъ значенія. и так. обр. = 
вообще, оо всѣхъ отношеніяхъ, оъ сущности, именно, въ самомъ 
дѣлѣ. Ргаесіве, отъ рѵаесійеге, для котораго см. ртае § 529, 
ни. просто, прямо, на-отрѣзъ, не позволяя вникнуть въ дѣло 
поподробнѣе, познакомиться съ дѣломъ покороче, поближе 
Ргаеігасѣс, рѣэко, круто, непреклонно, отъ ргаеМн^еге, сидь- 
вѣс, чѣмъ ргаееіке, и остается подъ сомнѣніемъ, можио-ди 
ставить его при не^аге наманеръ ргаесізе. Ѵагго ар. Коп. з. 

ѵ.: МогЫез тиШ гигзиз ас ргог&из теаиі.—Ас йегі роіезі, 
пі еггеш, ней ііа ргогзив ехікііто еіс. и потомъ Ргогзив, іп- 
циіі, азнепііог. Сіе. Ьіп. 1, 7—8. Іи ріиіоноркоз ѵеаіі'оз зі 
Чиашіп іпсиіі, ѵегЬипі ргогзив ішііцщ іпіеіііцо. М. От. 2, 14. 

Соіой ехзапщдв, Іоейі осиіі, сііиз то(1о, тоііо іагйиз іисез- 
виз, ртагана іп і'асіе ѵиігшіие ѵесогйіа іпегаі. 8а11. Саі. 15. 

Ѵепіез ехьрссіаіиз несшие зоіит иоЬіз, зеіі ргог&из оптіЬиз. 

Сіе. Сіѵ. 4, 10, АІеіЬіаіІез репйиз іи ТЬгасіаш зезирга Рго- 

ровіійет аМійіІ. Кер. Аіс. 9. 8ресіет (тііига) ііа іогтаѵіі 
огіз, иі іп еа репііт гесопсіііоз тогез еШішогеІ. Сіе. Ье§. 1, 

9. Ти те репііт поззе йеЬеІтз. Сіе. І)іѵ. ‘2, 16. РІегнріе зе 
ірзі репііт регйійегипі. Ій. Сіи. 1, 15. Репііт (отъ всего 
сердца) іе го§|и, не Іе іат Іоп^ае паѵіцаііоііі рег Іііетеш сот- 

шіііаз. 1(1. І)іѵ. 16, 8. 8е Ыаийііііз іп Азіпіі сопзиеіийшеш 
репііт іппиегзіі. Ій. Сіиеиі. 13. Сотріесіііиг ѵсгЬіз, циий 
ѵиіі, еі (Іісіі ркіпе, циой іиіеіііігаш. Ы. Гіи. 1, 5. 8і агз Йе- 

Іінііиг ех геіщз репііт регзресііз р/атчріе гощііііз, поп иііііі 
ѵійеіиг агз огаіопз еззо иііа. Ы. От. 1, 23. Егаі сиш іпзіі- 

Іиіиз орііше, Іиш еііаш регіесіе ріатцт егиііііиз. 1*1. Іігиі. 
Ы. Апоѵіуіиз гезроіиііі зіЬі шігиш ѵійегі, фіій ш зиа баі- 
Ііа аиі Саезагі аиі отпіно рориіо Еошапо не^оііі оззеі. Саез. 

В. 1т. 1, 34. Отпіпо поп егаиі ашрііив еепіиш, диі Іапіо зе 
оііеггепі регіеиіо. Кер. ВЫ. 2. Ѵіпиш отпіпо ішротіап ай 
ве ион зіішлі. Саев. В. (і. 4, 2. Еае (Ііиегае) гае шоіезііа ѵаіеіе 
Іеѵягпні: иііиаііі отпіпо ІіЬегавзенІ. Сіе. 1)іѵ. 16, 9. N011 из- 
*|ішім і(1 (рисіеш (Іісіі отпіпо (въ самомъ дѣлѣ, но всѣхъ отноше¬ 

ніяхъ, именно, прямо), зеіі, ірше (Іісіі, ійеіп ѵаіепі. Ос. Тазе. 5, 9 
Мішс/иаш гео сиііріаш Ыш ргпете педшѵі, циаш Ыс вііііі. Іа. 
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АН. 8, 4. Сяіопітія ііііі» рте/гаф ѵШеЬяіѵг аепиіит ѵѵсіщн- 

Іщие /ІеГепгІеге, оіппія риіііісалік ледъ го еіс. Ос. 0(Т 3, 22. 
Лрѵ.мѣч. Ргогяпя песо—я пе вижу препятствія, почему я 

яе долженъ отказать тебѣ; не задумываясь, напрямикъ., бенъ 
церемоній отказываю; репііив пецп совсѣмъ» но говорилось, а 
гов. р/пне поцп— что я говорю, то ост/, рѣшительный, безу¬ 

словный, полный отказъ, совершеппо, рѣшительно, вполнѣ от¬ 

вязываю,—либо оншіііо подо=отказываю въ дѣлѣ во всемъ его 
объемѣ, вполнѣ, ип-чистп, ргпегіве пецо = отвязываю, такъ 
какъ совсѣмъ не хочу и знать о дѣлѣ. Иначе развѣтвляется 
вто понятіе въ выраженіяхъ: 1‘гатія регіі = я долженъ ска¬ 

зать—если захочу назвать дѣло настоящимъ пмепемъ,—что я 
пропилъ,—по-настоящему, я пропалъ,—пу, пропалъ я; репіі-ив 
регіі — я порішепъ въ самое сердце, просто сраженъ, рІапе= 

я рѣшительно, чисто, очевидно пропалъ,—вотъ, ужъ пропалъ я, 

ошпінгі регіі — ие въ томъ либо другомъ отношении,—пѣтъ, 

всячески пропалъ, совсѣмъ, вполнѣ, сонершеино пропалъ я,—ну, 

вотъ ужь копчено, пропалъ я. 

608. Цисттітоіінт, диотоЛо, диі, днет, иі, дгштіит, диап- 

Іореге, вгеиі, ѵг.Ыі, диаві. (^иенііиіміобипі и грнпшніо разли¬ 

чаются между собою такъ, какъ жі по § 541, 5 въ означеніи 
мѣры или пормы, образца, отличается отъ пюсіо, то есть, какъ 
выраженія: на, какой манеръ, чему подобно, въ какомъ пгыіѣ, 

отличаются отъ выраженій: тамъ образомъ, ттмъ путемъ', но 
оба переводится конъ, оба употребляются въ вопросахъ, іи. за¬ 

висящихъ предложеніяхъ и— впрочемъ. Ггрютпс1 о рѣже—-въ на¬ 

чалѣ перваго, вступительнаго члена, въ періодахъ, но фіошшіо 
еще и въ восклицательныхъ иыря.жщііііхч.. Іоппіи <Іе ни а рагія 
Поясню Іпшверіі; сшп КІаѵіо, пиііоішш Ііііі ѣиаііі геііціііі, ап 

поп? Ві нон геіігрііі, дпппаіітаііѵт —- нЬ по розіен ехіщіеіі? - 

Ос. Коне. Сот. 18. {Нтпо(Ітч(Ітп ноеіин іи коеіеіаіе Ішііеі 

ріігіетп, віе ііеген іи ІмтнІіМе ІіпЬе.Ь раіѣеіи. ПшІ. (^.шіеніѵК 
а шеіііеін Т)іон, диетаііттітг ШонуИин не ІінЬвге!.. Кер. 

1)іон. 2, Е.іик ішііііпіз Іншл дшпшніо ѵеиіге роІпепіпІѴ (’іс. 

Атпег. 1 Я. ОиптоЯо гпогіеш ііііі ІиІШ 1*1. Ьаеі. 2. N1101 скі 
жІіпігаЫІіик, грипп дшмтіп Млхіішін тгшгіеш ііііі і.цііі. 1*1. 
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8еп. 4. Иаес ііе|»1т цитпойо не ѣаѣиаііі, не ерівіоіа циніеш 
ншіео паггате. 14. ІЛѵ. 2, 5. Періодъ съ іріоиинНі— віс см. 
Сіе. ОѴГ. 1, 38. С^иі, старинный творит. над. отъ относитель¬ 
наго мѣстоименія, употребляется только ш. допросахъ, выра¬ 
жающихъ удивленіе. <Диі Ш, Мапщіад, иі еіс. Ног. фні реши 
свае іи е.уинтшЦ іпінсо варіеиІіаѴ Сіе. N. 1). 1, 30. Пакт, 
различаются между собою но значеніямъ цишп, ірптіит, цшѵніо- 
рег-іі, всѣ=сколько, насколько, <Іо какой степени, і)о что, какъ,— 
это можно сообразить изъ того, что въ § 556 сказано объ ихъ 
соотносительныхъ. А о разницѣ отъ ні надобно сказать, что 
іриип ич, восклицаніяхъ и въ другихъ случаяхъ всегда есть яо- 
личегпиіенте, выставляетъ па видь величину, г. е собственно 
большую величину, мѣру, великое множество, высокую степень. 

Поэтому финн ти11і = иакъ многіе, сколькіе, сколько (чеѵо- 
виб.к циат сирі1 = каиъ велика мѣра его желаній, какъ вели¬ 
ки его желанія. (}шт ишііа циат раисія (вспр.чікІІН Сіе. ІИѵ 
11, 24. VI не аесикип поіипі! цишн сиріииі Іашіагі. Ы. І' ін. 

5, 22. фшпінт роіея, ше Гас тГіогет. Тег. І’Ішгт. 4, 3, 
6!>. Іііѵіііасиш ііосеі, уѵаніореге геіриЫісае тіегкіі, нштв 
Ітвііиш (Іінііпегі. Сиев. 1». (і. 2, 5. Но иі въ вопросахъ, вос- 
клицщіінхъ, зависящихъ предложеніяхъ н іп, началѣ иредъидѵ 
шихт, членовъ періода—ішреведемь-ли его словомъ какъ, либо 
иначе, — иногда остается тчеетшнншп. Питомъ оио есть I) 

частица сравнительная, въ соотвѣтствіе частицѣ яіс, прямо ска¬ 

занной, либо пропущенной нъ главномъ предложеніи, о чемъ 
см. § Г>8У, 2І оно означаетъ тѣсное, сциісешшное совпаде¬ 

ніе, соотвѣтствіе, аЫонрежшшсть, в совпадать въ атомъ 
случаѣ можетъ мѣра (величина), степень, время,—съ ііа въ 
глшшоыъ предложеніи, н оставленным!. либо пронущошшш.. 

Эта роль ныетушіоп. на видъ ш. частности: а) въ оборотѣ ис 
і|ііічфш сиш внрегіні, —ііа с. зирегіаі., Ь) въ црисягахъ и 
штвахъ, аавѣреніяхъ, с) въ пршіедииш примѣровъ посред¬ 

ством'!. ні, (I) но шюдммхъ предложеніяхъ нъ родѣ: иі біеніи, 

иі идішI, иі ѵкіеіиг, иі ііііі, ці еві (какъ п дѣйствительно 
есть, какъ и есть на самомъ дѣлѣ) и т, и., е) когда иі—кань 
привыкли ожіикішъ, какъ можно ожидать, кат бываетъ обш- 
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потто, тігл обыкновенно, ппаГццг, всегда,— суди по тому,, 
что—, перед, шитт.-нпб. имя помъ либо въ смыслѣ его опи- 
еатслышмъ выраженіемъ: туп. оно укяашшетъ ни мѣру, мас¬ 
штабъ которымі. надобно инм'Гіуш'гь то, о чоыч. складно въ 
піитомъ нродлояичии, чист—ап смыслѣ, ап качествѣ, т роли, 
ап рт)ѣ, I') Когда ні-~ кат скоро, кант только, съ рптнпі ли¬ 

бо Йоот. но го, получит ипячопіо яітиі. Въ восклицаніяхъ 
имѣется въ виду даже и но стенопъ, а только спеціальное ка¬ 
чество, сторона, съ которой пя мѣстное дѣйствіе или состояніе 
выставляется ни видъ '). ЦпііІ еві «Іиісіпк, іртш Іінііеге, фіі- 

сшв овіііін аініѳан ж Іодиі, иі іееипі? Сіе. ІмеІ. в. ІЛ ро- 

Iшіі т/кігі /іоноген цнонбаш Гпепіні гагі ѳі іонное оЬ еяніфіе 
сниняіив кіогіоні: ж оіііп нріні АПіепіенвев іпікве Іокпшін. 
Иер. МіІі. В. І'ощи, иі ін.хііішкіі. Сіе. Нер. 2,11. /Л гвв Кен¬ 

ія еві, шнтаію опііне, Тег. Л<1, 8, 5. /Л пшкікігаііііпн Іерея, 

«іа рориіо ргпекині шпкінігаіив. Сіе. Сер. 3, 1. Примѣры па 
а) и па Ь) см. въ грамм. Рокіегіпгев содііиііопг.ч, мі ;діт(,, 

виріенііогоя воінні. екяе, Ісі Ріііі. 12, 2. Арпіі, Іштіпеш, иі 
«гаі. Гнгіонпн, генрожіівне еіс. Сіе. Лмн г. 12. Огевіок, ііп иЬ 
огяі, Огеніет не скво регяеѵегйіші,. Ы. Сне!. 7. Но чаще гои. 

ніеиіі еві... КіиХеш шипіе ген ЛіннііміІІіпшм сошрги/ішиіішин, 
иі соіогшв, нирогепі, шіогнш, яоншн <’іс Тине. 1, 4(>. ‘) Иъ 
игомъ случаѣ часто бываетъ анафора съ иі. ПаЬиіі оіо.гиоід- 

іогеін іМоносіііішо, наіін нхвгеііаіііш іи ііісешіо, иі ТІіеЬаіішн 
чгіііееі, (въ смыслѣ, въ качествѣ Оштнщѣ Мер. К)). Г». Ти 
іпіііі ѵніогін Крісііапмі, асиіі цис іпкиіні Ііотпіиін, иі Нісніі, 
ншііішіінпі кш|ні. Сіе. Тине, 1, В, гдѣ иі ни. ообстн.: иначе, 

какъ такимъ, Сициліецъ не можетъ быть. Ы.о сонііііші, иі ѵі- 

іііі, нон (Іціііілѵіі ініінгн. Сіе. Ѵвгг, 1, 22. III ѵиіеі? Сі шс. 
шіпіі поніпі Лиг Кріні. 1, 8, 12. (,>іше роніоп іи ешп нииі 
соііцикіа, ні нинііііші,! (Л сопіоншіі вс рго ціііііо риінѵШ Сіе. 

МіІ. Ы. КіспІ, либо и ніеиіі, состшгп. шѵь днухч. частицч., и 

*) Случіішгц гдѣ Щ отшпиі от, вовлагитвлыімм'і, и быііисѵгі. сопмоси(іѵпіп, 
Ливіи..., ля'іісі. ми ніѵ кшчіулііім.в 

') ОЙІ. І'Г'ІМІ. ІПШІ. II ,1 ѴИІІІІ., ил. „Ірцффічіиіс. НиііОІ, 1,111 I, ігі[і. ІМІ слід. 
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потому и сильнѣе, выразительнѣе пристаго иі либо иі-.яіс, іил- 

гмхт. нрп:вбилъ; однако, посмотри па такой состтпп, нерѣдко 
вдобавокъ къ ной бываетъ сто само по собѣ щ. главномъ пред- 

ложеніи ІІа, ніе, ') с?-сопертеит такъ, ткг,\ точна, имеют, 

рѣшительна такъ же, хат и—. Но хотя яіепі, въ общемъ 
смыслѣ, н значитъ тоже, чтЛ чі, однако уштфоб.лнстся боль- 

тою частію только нт, такяхт, пред.чожеііілѵі,, гдѣ ій :ін. тип, 

и дтйппіттельно, т самомъ і)»,лѣ, точна такъ кат, а нс 
пдетг. ми іть інмірпсахт., пи нт. восклицаніяхъ, и нс іештло пт. 

рядч, нышеирипедпгшыхъ случает, 2) и—!'. РиЫіик те, зіеиі 
пЦепіт рюгепіекі ііііідіі. (’іс. 1)іѵ. 5,8. 8іті а РЫІірро Огао- 

гіат ІіЬспіѵіІ, На еі. иі» Аійіос.Ііо Аніао пгітя, іцтс (Іпці 
іняяіпім німіѣ, ІіЬсгаго іп апітп Ііпіші. І.іѵ, 34, 58. 8цаѵіх, 
пиши Гиіѣ, ѵіііеі і таіпіі, іціат ідгаѵія. Сіе, Вгиѣ !). Ѵеіиі «лк 
ѵсіиіі, по 4) (И»І5=вс_»в ціѣіш), какъ —, пожалуй, тт—, ін.хо¬ 

рошей прокѣ употребляется: 1 )=шкя, наир, особенно нт, та- 

комт. смыслѣ: какъ—тюри о томъ, чтд что ближе, тт— 

не хоіін далеко, — тт, ;т»п,-(бы), да напримѣръ, Лі именно, 

и 2) съ ві—как?, еслибы, т.-е. можно пюшть, гонгрттт 
тикъ же, какъ еслибы, кит будто бы ты\ — тоже, чтй <ріа- 

м, регішкі ас ш.„, о которыхъ гм. Й 557, а нт, нерномт. слу¬ 

чаѣ. тоже, чтй укатанное выше ні и ехепіріі пш.чна, о кото¬ 

ромъ см. 651 н тоже, чтб ірііііет ^ ІіІІ'1. Хеі|тші аЬяопГія 
Лііоѵі.чѣі сгнііиіііяіеш, ѵеіиі ві аіісякеі, Іпитеітій. Наем. I!. (I, 

I, .42. №вда! ііеГіпігі іччп ріясего, чіпе ірш Пегі ііііеітішн поп 
роіачі, о* іііічт ноя, <{ііі атіііршй, соііѵвнін*, іцніі чіс ііі, «Іо 
ірю нкаіиг: гѵШ іп Іюс іряо, <іе іщсі шшс іІіяриСатпя. Сіе. 

Кіи. 2, 2. 

МОЯ. Циіііет, еуийіын. Кфііііеш у Цицерона и I{.стара го- 

корится только пт. смыслѣ е^о іршіош, котораго они не лю¬ 

били, н у другихъ часто просто тоже, чтй іршіош, только силь¬ 

нѣе но тону. Послѣднее образовалось либо от корпя, либо 
отъ нМаС неопредѣленнаго іріія со слопшъ—ііеін, шшішерт. 

') Томно ТИКЪ, КАКЪ ЧИСТО поедіі (шпопоиі 1ІТ. «мЬдущнмм* яряддожоніи 
«ііілті* Омнліп-і» гипс (пиши. Си. Мф/>ер№> МЫ. Ьпі, I, стр. 180 едд. 



іашіет; по значенію оно правильно сравнивается Гартунгот 
въ его книгѣ о греческихъ частицахъ съ у& ог„ и собственно 
не указываетъ ни на какое новое обстоятельство въ существѣ 
дѣла, а только по требованію обстоятельствъ діьш выстав¬ 

ляетъ что-ниб. особенно на видъ, или дѣлаетъ на чемъ-ниб. 

удареніе. Но его коренное понятіе да, точно, именно, по свя¬ 
зи рѣчи и по выставленнымъ въ параллель чему-ниб. обстоя¬ 
тельствамъ. такъ видоизмѣняется, что часто 1) циіііет дѣлает¬ 
ся частицей уступительной, именно, если за ней слѣдуетъ ?е(], ') 
которымъ въ такомъ случаѣ выражается ограниченіе = правда, 

точно, дѣйствительно, конечно, о'«, шага, либо 2) бываетъ 
частицей ограничительной, если послѣдующій членъ съ 8ей опу¬ 
щенъ, нс сказанъ, либо просто какъ-ниб. нодразумѣвается (іт- 

ріісііе), либо Ь) если надобно въ словахъ подразумѣвать мысль: 

ггойгл и «е всѣ, не все .. нс во всѣхъ отношеніяхъ, не со всѣхъ 
сторонъ, не вообще, т. е.— по крайней мѣрѣ, й) 3) бываетъ 
частицей противительной а) въ связи съ какой-яиб. слѣдующей 
потомъ антитезой, пожалуй --разумѣется, вѣдъ,—правда, ко¬ 

нечно, Ь) въ отношенія къ какой-ниб. предъидущей антитезѣ = 

но конечно, но разумѣется, 4) бываетъ частицей подтвержда¬ 

ющей = да, именно, точно,—то, же (значитъ, слѣдовательно), 

какъ часто это бываетъ въ относительныхъ или другихъ при¬ 

даточныхъ предложеніяхъ. Вообще—ршеіегп, какъ ужь было 
сказано, съ особеннымъ удареніемъ выставляетъ что-ниб. па 
видъ. Такой смыслъ (рббеш всего виднѣе въ оборотахъ еі уиі- 

<Іет, еі или ніхріе І8 либо 1нс сцибеш. Эта частица любитъ 
быть при мѣстоименіи; вотъ причина, почему она часто стоитъ 
при мѣстоименіи относительномъ п именно послѣ него, когда, 

по-настоящему, ее вадобно-бы было поставить при другомъ 

*> Но начинающій долженъ замѣтить, что періодъ съ правда, конечно, одна¬ 

ко, только тогда можно по-лат. построить при помощи цніеіет—вей—, когда 

въ предъ нищемъ я послѣдующемъ членѣ будетъ одно н тоже подлежащее, допол¬ 

неніе ши сказуемое, а въ другихъ случаяхъ надобно употребить еіві—Гашен. 

’2) Сюда именно относится уиіііеш, какъ скоро посредствомъ него приво¬ 

дятся примѣры, подтверждающіе что ішб. какимъ-ннб. авторптетоыъ, какъ ниже 
Сіе. Тивс. 1, 33. 
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словѣ, либо мѣстоименіе можно бы совсѣмъ н выпустить. Ми 
дішіет ѵі8 е§1. 8иеІ. Мез. 82. ѣиио еі }осо иіі й\о днгйет 
Іісеі, ней пито цгаѵііша зетиндие геЪив йаіМ'есегівтй. Сіе. 
ОЙ. 1, 29. Ту. Огассѣиз ге^иит оссираге сопаіиа еьі еі ге“па- 
ѵіі із диійет, (дѣйствительно, точно) раисоь теизез. М. Ъаеі. 
12, 41. лЯікі іи аИдикІ Йш5§е§, иікіі заве ех ше дмкіет пибіваез. 
Ій. К. В. 1, 21. ~Ѵоіиі ій гціМет ейіо.ге сегіе еі тщшші саріо 
Ііисіипх еіс. Іи. Вгиі. 8. Саіонет диіз нозігоѵит огаіогиш, 
диі диійет (по крайней мѣрѣ, сколько хш.) вине ши, 1е,а1- 
ІЬиІ. 17. Миііа е согроге ешіииі, диае асвапі тевІет,пт1- 
1а, диае оЪітнІапІ: Агійіоіеіез дикіет (указаніе на автори¬ 
тетъ, подкрѣпленіе авторитетомъ.=по крайней мѣрѣ, именно, 
вѣдь) аіі отвей іп^епіозоз теЪпсІіоІісоз еззе. Ы. Тизс. 1, 33, 
Нассо иііиат аіідиапію геіетге «гаііаго роззішиз: и&ІіеЬітпз 
диісіет зетрег. Іи. Біѵ. 14, 4. Ѵііа дикіет еупз Іаіій іиіі ѵеі 
{огііта ѵеі ріогіа, иі пійі! ровйеі ассеііеге: тогіеийі аиіет 
зепзивд ееіегііаз аЪзіиІіі. 14. Ьаеі. 3. Наес кіші оптіа ішеті 
ѵоі хпесПосгій, ехегеііаііотй аиіет тште: игіет дикіет еі 
ріаеееріа йитіахаі Ьасіениз гедиігипі, иі есіѣів (Іісеініі Іиші- 
піЬиз огпепіш’. М. Ог. 2, 27. Тоіа Ііаііа соиѵеиегаі, сиі сракіет 
(которой, вѣдь,—а, вѣдь, ей) ЬеШ шіекііш теіиз тіегеЬаІиг. 
1(1. Ріаііс. 35. Іи Ішс ргоеііо сесвііі Сгіііаз, дітт дикіет 
(именно) і’огііззіте риепагеі. Хер. Тіігаз. 2. 

610. <3иапщиат, диатѵіз, диапіитт, сціит, еізі, еііатзі, 
$і, іатеізі, иі, пе. (^иишдиаш, диатѵ'к и дштішиѵів, сообраз¬ 
но своему составу, указываютъ собств, не на то, что какое- 
ниб. дѣйствіе ев самомъ дѣлѣ происходитъ, либо какое-ниб. 
состояніе есть, какъ указываютъ остальныя частицы, а выстав¬ 
ляютъ на видъ мѣру и степень, въ которой дѣйствіе либо со¬ 
стояніе является, заявляетъ о себѣ. Именно, диашдиаш, диаш- 
ѵів, дианіишѵів выражаютъ, что допускается не только подлин¬ 
ность, вѣрность чего-яиб., но еще п всевозможныя степени 
величины, силы, важности того, но что, однако, все это ни¬ 
сколько не нарушаетъ, не ослабляетъ истины того, что сказано 
въ главномъ предложеніи. Въ частности, диашдиаш собств. зна¬ 
читъ сколько ни—, переводится, однако, обыкновенно болѣе 
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слабымъ хотя: диашѵів,—и болѣе сильное, но и болѣе рѣд¬ 

кое цтпіттІ5 ~ сколько хочешь,—положимъ, пусть хоть еще 
столько же. ') Въ § 603 мы уже видѣли, что <]шш отъ от¬ 

ношенія, въ какомъ важное либо второстепенное, побочное об¬ 

стоятельство состоитъ къ сказанному въ главномъ предложеніи, 

получаетъ да. между тѣмъ какъ, однако,—тогда папъ (однако). 

Слѣд., по-настоящему, фшт ничего не уступаетъ, а указываетъ 
только на противорѣчіе между двумя фактами. Но остальныя 
частицы выражаютъ уетупленіе въ такомъ смыслѣ, что истина 
сказаннаго въ предъидущеыъ членѣ не ослабляетъ силы ска¬ 

заннаго въ предложеніи главномъ. Въ частности, оібі = а) если 
и, смягченное еЫаіпзі, и Ь) хотя (и), т. е. тотъ либо другой 
фактъ есть, былъ,..,—самая обычная уступительная частица у 
Цицерона и Цезаря. Говорится еще іатеізі, далее и іатеп— 

еіві=хотя бы даже и, не смотря на то, что—, п здѣсь кон¬ 

трастъ рѣзче выставляется на видъ. Еііапші, если даже и—, 

часто не отличается отъ еіві вь первомъ значеніи, но, Ѵь силу 
своего сложенія съ ейатп, употребляется еще и такъ, что до¬ 

пускаетъ правду сказаннаго въ зависящемъ предложеніи въ 
видѣ крайнто случая— даже если и, если даже и, если ужъ 
и, если хотъ и, Ілсеі=ио мнѣ, по моему, пожалуй, мооіено, 

пусть, выражаетъ, что юворящій съ своей стороны, лично 
отъ себя, не дѣлаетъ никакою возраженія противъ истинности 
чего-ииб , но что однако, несмотря на все, онъ настаиваетъ 

на томъ, что говорится въ главномъ предложеніи. Когда послѣ 

сіаі (поп)--— если даже и (не), хотя ч (не) слѣдуетъ главное 
предложеніе съ частицами: (иго) всетаки однакожъ, по край¬ 

ней мѣрѣ (не), то это зн. тоже, чтб бі (поп)—, аГ, (сегіе, еаі- 

іеш), ініпеп, о которыхъ см. въ статьяхъ аі и ееіѣе,—съ тою 

разницей, что еЫ (поп) въ такомъ случаѣ выставляетъ обстоя¬ 

тельство дѣйствительное, а ві (поп) обстоятельство только пред¬ 

полагаемое, либо только возможное. Посредствомъ иі=жш- 

жимъ даже, что—, пустъ даже, говорящій выставляетъ отъ 

') Оиктіціат, по правшу о слонахъ, составленныхъ удвоеніемъ, ставится 
съ изъявительнымъ; (риашѵіа, къ силу ѵів, съ сослагательнымъ. 

к- 
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себя что-ниб. такое, что онъ считаетъ по-настоящему невѣр¬ 
нымъ, невозможнымъ либо, по крайней мѣрѣ, нешърштмм?,. 

Противное выражаетъ частица пе—положимъ даже, что не, 
пусть и не- : посредствомъ нея Говорящій выставляетъ что- 

ниб, невѣрнымъ, невозможнымъ либо невѣроятнымъ, хоть на 
самомъ дѣлѣ убѣжденъ въ противномъ. Вѣрно ли объясненіе, 
что иі. есть эллипсисъ и зп. і'ае, иі,— можно и сомнѣваться. 
Наконецъ, цишп, иі, не, Іісеі всегда ставятся съ сослагатель¬ 

нымъ; а касательно сложныхъ съ ві, при которыхъ бываетъ 
большею частію изъявительное, мы отсылаемъ къ грамматикѣ. 

Надобно еще замѣтить, что щктщиаш, еізі, рѣже іатеізі, 
нерѣдко = хотя-впрочемъ, а между тѣмъ, а однако, т. е. обра¬ 

зуютъ особеннаго *рода поправку предъидущей мысли въ видѣ 
члена послѣдующаго, (^иапщиат опшіз ѵігіиз ноз ай зе аШ- 

сіі, іатеп .іизііііа еі ИЬегаІіІаз ісі шахігае еііісіі. Сіе. Ой’. 1, 

17. (^иатѵк ргшіенз ай со§іІапйит зіз, Іатеп еа гез ІіЪі 
пшкртт іп тепіет ѵеніге роіиіззеі. Ы. АН. 12, 37. Натіі- 
саг еіві ІЪщгаЬаі ЬеЦапйі сирійііаіе, Іатнеи расі зегѵіетѴиш 
риіаѵіі. Кер. Наш. І.Нотіпез орііті Іасітіі. гцюй Ьопезіит 
езі, еЫ (если даже и,—тоже, что еііатзі) пиііит сопзесиіи- 

гит етоіитепіит ѵійепі. Сіе. Гіи. 2, 14. Еііаші, (рюй зегі- 

Ьаз, поп НаѣеЬіз, зсгіѣііо Іатеп. ІЙ. І)іѵ. 16, 22. Ысеі отпез 
№ те Іоггогез ітреийеапі, зиссштат аЦие зцЬШо. Ісі. Атег. 

11. III фіаегаз отпіа, чиотойо Сгаесі іперіит арреііепі, нон 
герегіез. Ій. Ог. 2, 4. Сл. еще Ій. Тизс. 1, 21, гдѣ иі въ 
этомъ смыслѣ встрѣчается два раза. Дте зіі запе зитпіиш іпи- 

Іит йоіог, таіит сегіе езі. Шй. 2, 5. Ш ресшііае поп сцте- 

гешіае зоіит гаііо езі, ѵегит еііат соііосапйае, зіе "Іогіа еі 
Чііаегепйа еі соііосажіа гаііопе езі. тщиат ргаесіаге 8о- 

сгаіез ііапс ѵіат ай діогіат ргохітат—йісеЬаІ еззе, зі ецнз 
ій ацегеі, иі, циаіів НаЬегі ѵеііеі, Іаііз еззеі. Сіе. ОЙ'. 2, 12. 

Шгіизіріе позігиш ісіет сопзіііит еззе йеЬеІ: еѣг іп те дга- 

ѵіогез іпцігіае еі сегіе поііогез. Ій, АН. 13, 41. ') 

*) Сл. Сіе. Т іп. 1, 4. 4, 18. 5,10 и о^иатцшпи уиЫст Уійфферѵш, къ І_,и<1. 

стр: 227. 
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611 в 612. Оніа, аиоЛ, диопіапг, дитп, диапйо, уиапйодиі- 

дет, щиЫет, утрре, иіроіе, иі. Вслѣдствіе того, что сршт 
указываетъ на обстоятельства, сопровождающія что-ниб. собств. 

во времени, а потомъ и на всякія обстоятельства,, оно изъ час¬ 

тицы, означающей чисто время, дѣлается частицею винослов¬ 

ною такъ кикъ, т. е. въ такихъ обстоятельствахъ, при та¬ 

комъ положеніи дѣлъ, когда—это мы уже видѣли въ §603 

(^цош'аш, сложное отъ гриш,—именно, образовавшееся изъ 
(|іюш ^аш, я слѣд. — въ такихъ обстоятельствахъ, когда ужъ—, 

значитъ когда, кат видишь, видите... слышитъ, знаешь... слы¬ 

шите, знаете..., когда, етсио-бытъ,—тогда какъ, стало-бытъ,— 

если, такъ кат, стало-быть, ужъ—,тогда кожъ (если), какъ 

ужъ очевидно,—слѣд. дѣлается указаніе на какіе-ниб. факты, 

какіе были, либо есть налицо, (^иапгіо, такъ же частица вре¬ 

мени, по § 603, потомъ такъ же, хоть и не слишкомъ часто, 

получаетъ значеніе винословное 1)=когда дѣло въ такомъ по¬ 

ложеніи,—ну, шда,—когда (если) ужъ—. фыангіоциніет. ко 

трое по причинѣ прибавки цішіеш, см. § 609, указываетъ на 

истину, подлинность, вѣрность, и поэтому всегда есть вино ¬ 

словное и болѣе выразительное, чѣмъ циашіо,—зн. когда дѣло въ 

такомъ именно положеніи, вѣдъ ужъ когда (если)—. біцціДеш 

по значенію немного различается отъ предъидущаго и предло¬ 

женіе съ этой частицей, какъ съ ргаевегііш іршш, ргоріегеа 

фіогі, ставится большею частію послѣ главнаго предложенія: 

оно зн. если дѣйствительно, если въ самомъ дѣли,, если толь¬ 

ко—въ чемъ не могу никакъ сомнѣваться, если только (въ смы¬ 

слѣ: когда, такъ какъ вѣдь). Тутъ проблематическое значеніе 

частицы 8], въ силу сложеніи съ цшсіеш, существенный харак¬ 

теръ котораго, но § 609, есть подтвержденіе,—перемѣняется 

на понятіе несомнѣнной извѣстности, вѣрности: именно, по¬ 

средствомъ цішіеш указывается на фактическій характеръ дѣ¬ 

ла, точно такъ же, какъ въ выраженія: фиііі? кі—. Ощіа и 

циосі часто нельзя различить одно отъ другаго. О частяхъ Сн- 

•} Что и Цицеронъ употреблявъ доашіо ні значеніи щшослонномъ, дона- 
зшіаетъ Мадтгъ къ Сіе. Кіи. 5, 8. 
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ракузъ: Тегііа еаѣ щѣз, цпае, диод, іті еа ратіе Гогіинае Га¬ 
лит апіісршт ііііі, Тусііа шпппаіа екі, иеще: (іиатіа аиіет 
е§Ь игЪз, фгге, диіа ройгета аегШісаІа ей, Кеароііз тіоли- 

паіиг. Сіе. Ѵегг. 4, 53. Развѣ только замѣтимъ, что послѣ 
ѵегЪа аітесіинт ставится большею частію ерюй, и оно же бы¬ 

ваетъ еще послѣ ргоріегеа, ео, ійео, ійсігсо, или по крайней 
мѣрѣ ставится гораздо чаще. Впрочемъ, кажется, грііа выра¬ 

жаетъ причину, а грюй основаніе (вѣрное, возможное, мнимое ). 
0,ишг 80ІІІІКІО еѣ ѵііа те атіеіз іпвійіагшп еі теіиз ріепа 
віі, гаѣіо ірна топеі, иі атіеійаз сотратетив. Сіе. Гіи. 1, 

20. Ѵов, (^иігііез, диопіат пох ей, іп ѵейга Гесіа йізсейііе. 
Ій. Саі. 3, 12. Ме ѵіхі$$е поп роепііеі, уиопгат іьа ѵіхі, Ш 
поп ігивіга те паіит ехійітет. М. 8еп. 23. Оиопіат йе 
депеге ЪеШ сііхі, пипс сіе тадпііийіпе раиеа сіісат. И. Мап. 

8. ’) (^иатіо поп роіей ісі і'іегі, сщосі ѵіа, ій ѵеіів, ^иой ров- 

віі. Тег. Аисіг. 2, 1. 5. Регіі нЦие Ьос сопіііеог (иге тіііі 
оЬіідівве, утпАодиЫет іат іпегк, іат пиШиз сопзіііі вит. 

ІЬісІ. 3, 5, 2. Арисі Ѳгаесов аіРйршятит екі депик роёіа- 

гит, Щ'іеі(Те?п Нотегик іиіі еі Неяіойиз апіе Вотат сопсіі- 

Іаш еіс. Сіе. Тшс. 1, 1. (^иірре, образовавшееся изъ циіаре 
съ такимъ же окончаніемъ ре, какъ петре, ргоре,—начина¬ 

етъ собою такое предложеніе, въ которомъ что-ниб. толь- 

ко-что сказанное либо выданное за правду объясняется факти¬ 

чески,—этотъ предметъ лет и обменяется либо это мнѣ¬ 

ніе, эту мысль лето и доказать; оно бываетъ одинокое либо 
съ <ршш, еріі (= циигп едо... і&.Л, рѣже съ причастіемъ или 
именемъ прилагательнымъ. Съ еріірре часто очень сходно по 
значенію бываетъ иі—какъ надобно, можно ожидать, думать, 

сколько можно судитъ, судя по—, (см. § 608), такъ какъ при¬ 

даточное предложеніе съ этими частицами, особенно съ пі циі, 
часто въ отношеніи къ предложенію главному бываетъ вино¬ 

словнымъ. Шроіе такъ же бываетъ съ (|ш, (ртт либо съ пме- 
пемъ прилагательнымъ или причастіемъ, только, въ силу роіе, 

*) О циашит въ ігаітііо см. Зеііффсртп, Зсііоі. Іа(. 1, стр. 05 с.іѣд„ ц 
ібъ ес чиоиіаш И. іЬі(І. стр. 25 ыд. 



больше значитъ: какъ иначе и бытъ не можетъ при томъ, съ 
тѣмъ, кто..., тогда, когда..., гдѣ по-русски можно говорить 
просто то есть, именно. Ніз іигііѣгіо іиівве ѵійеиіиг біѵіііае; 

дшрре, цияв Ъопсвіе ііаѣеге ІісеЬаі, аЬиіі рег іигрііисііиет 
ргорегаЬапі. 8а11. Сяі. 13. Ізіа а іе (ѵикіет бісіа ар Те ас го- 

іишіе. Оиірре: ііаЬев епіш а гііеіогіішв. Сіе. Гіи. 4, 3. Сішоиі 
іигре поп МЬ вогогсш негшапат ііаЬеге іи шаігітоніо, дигр- 

ре диит ещв сіѵее еосіет иіегеиіиг іпвіііиіо. Нер. Ргаеі. 
8оі Репіосгііо тарнш ѵкіеіиг, диірре Ьотіш егийііо іи ?ео- 

шеігщие рег1'есіо. Сіе. Гіи. 1, 6. Наес аіеріе е^ивбет §еие- 

гІ5 сотріига, иі аЬ ЬоішиіЬив сіосіів, ргоашіеіапіиг. Саев. В 
С. 2, 12. Мадна рагв Ріііеітііит, иідт соіоиі асІсШі Нота¬ 

ція еввепі, Ьаіше всіеЬапі. Ыѵ. 1, 27. А Саііііпа Апіотив 
нон ргосиі аѣегаі, и(ро(е диг іи і'ица 8ес]иегеіиг. 8аІ1. Саі. 57. 

Раіег риегиіо те, иіроіе иоѵет атшв паіо, Лоѵі іттоіаѵіі. 

Иер. Наин. 2. 

613. (^иаівтк, диоаЛ, ргоиі. Оиаіепив, образовавшееся такъ 
же, какъ Ьасіеиив, еаіепив, зн. до какихъ поръ, въ какой мѣрѣ, 

т какихъ границахъ, циоті—до котораго мѣста, образовав¬ 

шееся такъ же, какъ асіео, только въ формѣ частицы относи¬ 

тельной. Обѣ указываютъ на мѣсто, обѣ употребляются и ме¬ 

тафорически, но о времени гов. только диоасі; см. § 614. Рго¬ 

иі, изъ рго ео, иі, сообразно тому, какъ—, зн. такъ, какъ; 

часто можно его переводить насколько, смотря (судя) по тому, 

каково, каковъ. Реішіііжв 8а<ршіішв, иі, диаіепт Іиіо роввеиі, 

Ііаііаш вресіаіиш ігені, ііасее (Іаіі винѣ. Ьіѵ. 28, 39. Ы ргі- 
шиш ѵійеагаив, диаіепт іи ашіеіііа ргоргесіі итог (ІеЬеаі- 

Сіе. Ваеі. 10. Іи оішііЬив геЬив ѵпіеисіию еві, диаіепт: наш 

шараз оіі'ешііі пітіиш, чиат рагиш. 1(1. Ог. 21. Маиііив еі 
Неіѵіив, диоай ѵіаш еоііев оЫідиі (Іесіегииі, евсешіепші. 

Ыѵ. 38, 22. Ти, диоай роіегів, нов сопвіііів іиѵаЬів. Сіе. 

АН. 10, 2. Всіріо ргаеі'есіов ечиііевчие, ргоиі си.іивчие орега 
егаі, іпві^шЬив сіонів сіоиаі. Ыѵ. 29, 35. 

614. (ІиатЛіи, Лит, Лопес, диоай, диотдие. Изъ этих1 

частицъ чиошеціе употребляется только въ вопросахъ, а ершт- 

4т и чиоаб бываютъ в не въ вопросахъ. Въ вопросахъ эти 
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союзы = долго-ли? Бъ частности, циаинііи спрашиваетъ о про¬ 
должительности временп, циоай, рѣже употребляемое въ во¬ 
просахъ, о концѣ = не дальше какихъ поръ? до коихъ (имен¬ 
но) поръ? къ какому времени? и циоикцие такъ же о концѣ, 
еобств. = долго-ли безъ перерыва (все)—? Въ смыслѣ союза, 
С]пашс1іи=во все то время, пока, т. е. выражаетъ непрерыв¬ 

ность внродолженіп какого-шб. времени того, о чемъ гово¬ 
рится въ главномъ предложеніи; циоаіі гов. въ такомъ же зна¬ 
ченіи, только въ частности = до тѣхъ поръ, пот не прекра¬ 

тится (то, о чемъ говорится въ придаточномъ предложеніи), 
п въ атомъ случаѣ выражаетъ срокъ, долго-ли продолжалось, 

продолжается пли продолжится, главнымъ образомъ когда кон¬ 

чится то, о чемъ сказано въ главномъ предложеніи. Въ йопес 
соединяются нѣкоторымъ образомъ значенія уиаішіш н циоаб; 

именно, оно въ обстоятельствѣ придаточнаго предложенія такъ 
же указываетъ время, пот будетъ продолжаться то, о чемъ 
сказано въ главномъ предложеніи, какъ и диашііш, но въ конт¬ 

растъ такому временп, когда является положеніе, состояніе 
либо противоположное, либо, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ дру¬ 

гое, еобств, = пока еще.—въ то время, въ ту пору, пока еще. 
Посредствомъ йшп указывается на обстоятельство, упоминае¬ 

мое въ придаточномъ предложеніи, какъ на мѣру временп, 

когда происходитъ, происходило не только событіе придаточ¬ 

наго предложенія, попсобытіе предложенія главнаго, еобств. = 

пока—, когда еще—, тогда также и—. Въ значеніи до тѣхъ 
поръ, пока не нельзя поставить никакой разницы между фюай 
(Іопес, бит; только послѣ глаголовъ, выражающихъ ожиданіе, 
употребляется обыкновенно бит. (рюищис Ілміеш аЪиІеге, Са- 

ііііпа, рпііепііа новіга? ОщатЛіи еііаш інгог ізіе іииз нов 
еішіеі? Сіе. Саі. 1, 1. Виоасі ехзресІаЬіз? Тег. Ріюпп. 1, 2. 

98. Тениіі зе ино Іосо, іритЛіи ііііѣ Ьіетз. Мер Еит. 5. 

<)гіоаЛ сиш сіѵіЬиз бітісаіит езі, ііоші ^иі^‘іи8 іиіі. К ер 
Ер. 4. Ее пит изцие ео іи согроге геііпиіі:, ірюасі пипсіаіиш 
езі ѵісіззе ТЬеЬаиов- ІЬій. 9. Вопес егіз і'еііх, гаиііоз иише- 

гаЬіз йтісо8. Оѵісі. Аертоіо, Лит апішо езі, зрез езі. Сіе. 

АН. 9, 10. Мепіе аеіІаЪаі Вотапоз агаііз регзедщ, Лопес аиі 
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ѵісівяепі ані тісіі ішпш бебінвепі. №ер. Нал. 1. Бит гея 
сопЛсегеНіг, ртсиі іп ргяея'гііо Гш(. Ш.'р. Гігп. 1. 

615 и 516. Ііерепіе, зиЫіо, сІегерепіе, зіаігт, сопігпио, сап- 
ІеЫіт, Щісо, асіиіѵ.т, ехІеѵ?р!о, е ѵезіідіо, ргоііпиз. Бдруп, 
въ смыслѣ вопреки всѣмъ ожпданіят, предположеніямъ, т. е. 
когда ожидали совсѣмъ противнаго либо, по крайней мѣрѣ, 

чего-яиб. другаго, Судетъ герепіе '), но въ смыслѣ врасплохъ, 
т. е. когда къ чему-шіб были неготовы, безъ всякихъ ожиданій, 

будетъ виЫ(о г). Вотъ, почему внЬііо гов. и въ смыслѣ: безъ 
приютовленія, экспромтомъ, ех {отроге. Съ атпми частицами 
надобно соображать и прилагательныя гсрепіітів, зиЬііпв, ви- 
Ьііагіин: первое есть синонимъ съ іпоріпаіпв, ійехрвЦаіця, 
ігпргоѵіяп.% а послѣднія съ песоріпаіив. Опереніе—у Цице¬ 

рона сомнительно, а у Цезаря и совсѣмъ не встрѣчается,— 

есть усиленное герспіе. Мегібю, цпнт Саеваг раішіатіі саия- 

«а ігез Іе^іонев тівшвеі, преніе Іювіея (о которыхъ думали, 

что, судя по всѣмъ предъидущимъ наблюденіямъ, они не тро¬ 

нутся) ех отпіЬив рагііЬнв аб раЬиІаіогев покігов аблчбаѵе- 

гшіі. Спея. Б. О. 5, 17. 8иЫіо іітог отпет ехегсііит оссп- 

раѵіі. 1Ьі(і. 1, 39. Еіві иіііе езі еііат зиЫіо ваере сіісеге, іа- 

теп іііиб иііііив яитіо враііо аб сорііапбнт рагаііив аігціе 
сощіиііия бісеге. Сіе. Ог. 1, 33. Прочія частицы всѣ означа¬ 

ютъ вообще тотчасъ, сейчасъ, но въ частности яіаііш :!) = 

сейчасъ послѣ наступленія, начала того или другаго явленія, 

событія. Въ сущности то же по значенію, только съ другимъ 
представленіемъ дѣла, ііііео, ехіешріо, е или ех ѵсвІіріо,=нс 
сходя съ мѣста, тутъ же на мѣстѣ, тутъ же, сейчасъ. Соп- 

Геяііпі и очень рѣдкое аспПіпп зн. немедленно, безъ отлаіатслъ- 

ста, т. е. начавши и выполнивши безъ замедленія, без’ь про¬ 

волочки. СоШішіо, будучи непосредственно въ связи съ тѣмъ, 
соприкасаясь съ тѣмъ, иъ рѣчи о времени получаетъ зн. не- 

*) Отг гереге. 
*) Отг виМге. Сл. в«Ь—. 

‘) Отъ віиго, кши. сиѵвіш отъ сштегс; ііііео наг іп Іосо, і'опіввііт иг сия- 

:,И съ Ісвіиіаге, соіаішш пп, сипііппил, ргніпив обриаошілооь наг рго (иие- 
редг) и іишш. 
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посредственно., прямо послѣ того, потомъ, сейчасъ вслѣдъ за 
тѣмъ, а тутъ и—, тутъ же; ртоінтв или ргоіеш», о мѣ¬ 
стѣ = дальше втредъ безъ остановки, о времени—сейчасъ 'по¬ 
ст гною какъ то либо другое появилось, случилось... ІЧігао 
віаііт іпситмі риіві Ьовіез. Ілѵ. 2, 24. Часто встрѣчаются обо¬ 
роты: Бѵтиіаіщие..., а!> ініііо, а ргіта Іисе и т. под.... аШіт. 
йіішііаііріе інсгориіі внзріеіо Іинтііиз, агіез іШсо цозігае соп- 
іісезеииі. Сіе. Миг. 10. <^шн1 йпкаА ехктріо, поп Ьаііеі. Ы. 
Иове. Сот. 3. Со6"і теіііеов еі е ѵеаііуіо ео вит ргоі'ееіив 
ргіта Іисе. 1(1. Шѵ. 4,12. Саеваг ргаепйш ееріііаіи сои/езіш 
Іеціонсв (быстро, живо выступить па маршъ и быстро идти, 
двигаться) іяі1)8(щиі рівші. Саез. В. О. 5, 18. Ех гцю Щ\\й 
сІТісіінг, три Ьепе соепепі, отпев НЬепІѳг соепаге, срѵіі ИЬеп- 
Іог, поп сопітио (ужь сейчасъ и) Ьепо. Сіе. ѣш. 2, 8. Іяпів 
іи іцртт сопуесіие сонііпят ехкііпіешіиг. И. Ковс. Сот. 6. 

Те Ііигі.ы*- еѣ гоцо, иі Еотат ргоііпиз рег^ав еі ргорегев. 

1(1. ()о. 1г. 1, 3. ЛррагеЪаі (Іецаіов) ион аіітівзок (аѴі Нап- 

піЬаІе) ргоііпж Сагіііардат ііигов. Ілѵ. 21, Я. 

617. 8аере, сгеЬго, /ігециспіег, тиііит, ЫепЫйет, зиЬгпЛе, 
сгеЬег, (гсушт. Сгеііег, частый, многочисленный, по множе¬ 
ствѣ, густой, п і'гефіенв, многочисленный, во множествѣ, ча¬ 

стый, различаются между собою въ значеніи мѣста 1) тѣмъ, 

что первое выставляетъ па видъ густоту и скученность от- 

дѣльпыхъ предметовъ на одномъ мѣстѣ, а послѣднее только ихъ 
множество, большое число; слѣд. первое есть антитеза къ га¬ 

сив, а послѣднее къ раисі; 2) тѣмъ, что іітчріепв эпитетомъ 
мѣста бываетъ части и представляетъ на немъ какіе-нио. (иод- 

рнзуыѣнаемые) предметы только т, большомъ чисть; но егеЬег. 

рѣже встрѣчающееся въ значеніи мѣста, ішегаиляеть па видь 
<чщ‘ н ггпы'мо скучеипуы ихъ груду. Метафорически о време¬ 

ни, сгеііег :ш. сейчасъ, прямо одинъ за другимъ, рядами, тоже, 
что яііі... апреі аііов..., Пччріспв•^встрѣчающійся, случающій¬ 
ся мною рая?,, часто, чего мною. Поэтому сгеЬго, о времени, 
ян. часто, скоро одно м другимъ, бет, большихъ промежут¬ 
ковъ времени, белъ оптоишга, поминутно, то - и дѣло; по 
ІіччріеіНег, когда сов. о времени, ан. часто, много ролъ, т. е. 

48 
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нерѣдко, не мам {разъ). ') Но ваере, нѣсколько разъ, гов, 

только въ отличіе отъ вегоеі; нІепШепл зн. то-и-дѣло, по¬ 

минутно, безпрестанно-, міЬіпгіе °) 1) по окончаніи чего-ниб. 

непосредственно, сейчасъ затѣмъ, но иногда тоже, чтб ваере 
оіс , 2) безъ перерыва, сряду, кряду, одинъ за другимъ, одно 
за другимъ. Наконецъ шиіішп указываетъ на то, что какое- 

ниб. дѣло бываетъ не только часто, но и въ большихъ раз¬ 

мѣрахъ, дѣлается съ особенными усиліями, съ великимъ ста¬ 

раніемъ. ОгеЪгів агЬогіЬпв виссівів отпев імігоііиз егалі ргае- 

сіиві. Саек. В. 0. 5, 9. СгеЬгі аЙегеЬапі ішпііі шаЗе Рагіит 
гет рсгеге. Кер. МШ. 3. Тііиеубійев сгеЪег гегиш ігедиепііа. 
Сіе. Ог. 2, 13. ВіІЗегав пііііі цпагп апщііввішаз сЗе отніЬив 
геЬад сгеЪго тіШ& Сіе АН. 6, 5. Зепаіив (гедиет. Сіе. Глѵ. 

Ъ'гщтпе етрогіит, сіѵііав. Сіе. РетовЗѣенев і'гедие.т ГЗа- 

Іот'в ашІіЗог Сиіі. Сіе. Ог. 4. Еов сит АШсо нового /гщшп- 

Іег аікЗіѵі. І(]. Кіи. 1, 5. Асі еов тегсаіогез тіпіте заере 
сонітекнС Саев. В. О. 1, 1. Нос ійепііЛет «Зісііів поп інѣеі- 
1і@еге нов. диат сіісаіік ѵоіиріаіет. Сіе. Кіи. 2, ‘23 АІішЗ 
тЬМе ЬеІІит сит аііегіив огае Сгаесів ехоіѣит. Ілѵ. 8, 

27. 1)иае зиітійе игЬез саріае (Іігиіаедие. И. 30, 7. Ргае- 

(Зае тіпив саріит евѣ, дшні тЫпде вроііа ацгогит саріа (Зо¬ 

тов тіііеЬапС 1(3. 35, 21. Миііит іп ушЗіеіів ргіѵаѣів ѵегва- 

Ьаіиг. К ер. ТІіеш. 1. Ліи тійіипщас (Зиініаге, соцііаге. Сіе. 

'618 и 619. Иетрег, регреіио, сопігпт, сопіімпіег, тдие 
8етрег ■) указываетъ чисто на время, либо въ смыслѣ во¬ 

обще времени съ его безконечнымъ продолженіемъ, и зн. всегда 
въ смыслѣ: во всѣ времена, во всякое время, вѣчно, ~ либо толь¬ 

ко въ смыслѣ какого-ниб. извѣстнаго періода времени, въ смы¬ 

слѣ: во всякое время, въ каждую минуту,—объ одномъ-ли по¬ 

ложеніи какомъ ниб. идетъ рѣчь, либо о какихъ-ниб. повторя- 

') СгеЪег отъ одв&го корня с.ъ ссезсеге, Сегев, Оечиепв—съ ^яруѵо/и, орп-/' 

ѵорі, Гагсіге. 

’) ИеиіЫет вышло изъ Щеш еі іііет, н так. обр. похоже на еііаш аіцие 
еііаш, шаріз тарвдие; для объясненія зиЪішІе ел. виЪ § 533. 

Изъ аг> = аЕі' съ—рег в съ начальномъ і вы. дигаммы, какъ въ зі 
изъ л’. 
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ющиясн дѣйствіяхъ, когда является къ тому случай. Но тізсціе, ') 

насколько оно относится сюда, укалываетъ не чисто на время, 

но означаетъ совершенную непрерывность одною и того же со¬ 

стоянія либо однихъ и тѣхъ же дѣйствій при данныхъ усло¬ 

віяхъ—безъ остановки и беги отдыха, безъ передышки, без¬ 

престанно, безъ конца. Регреіио, -) постоянно, безпрестанно, 
все только, означаетъ постоянное, непрерывное продолженіе 
однихъ и тѣхъ же дѣйствій либо одного и того же состоянія 
безъ перемѣнъ съ самаго начала до конца, Сітііпеніег ■') зн. 

непрерывной вереницей, непрерывно, безпрестанно, безъ отдыха, 

то-и-дѣло. Слѣд. въ совішепіег главный оттѣнокъ отсут¬ 

ствіе перерыва, непрерывность, въ регреіио отсутствіе пере¬ 

мѣны, неизмѣнность, одинаковость, въ пэдие отсутствіе вообще 
остановки, нескончаеыость. О соиііішо см. § 615. Соютиіа- 
Іиг оШеіит еі поп ветрег езі ібет. Сіе. (Ж. 1, 10. (^ио<] 

ветрег тоѵеіиг, аеіегтш езі. Ы. Тизс. 1, 30. Ы еі іит іас- 

іит езі еі сегііз іеіпрогіітз ветре)' іиіигит. 1(1. Кер. 1, 5. 

Ящие асіѵегвя Іетрезіаіе изі зшппз. Тег. Нес. 3, 4, 9. МіЬі 
щие сигае егіі, ^иі^ араз, бит, (циссцш] еуегіз, зсіего. И. 

Віѵ. 12, 1. Шіигаш ехреііез Гигса, Іатеи ищие гесиггеі. 

Ног. Нів ргоріог та°;шііиІшет сазігогит регреіио егаі іп 
ѵаііо регтапетіиш. Саез. В. О. 7, 41. ВеІ^ае сит Оегта- 

піз сопііпепіег ЬеІІига ^египі. ІЫ. 1, 1. 

620 и 621, 8етіт, раиІЫіт, рехЫепііт, утіаіт. 8еп- 

зіш, ’) непримѣтно, незамѣтно, т. е. такъ, что даже при 
особенно - ші инательномъ наблюденіи можно что ниб. чуть 
только замѣтитъ; раиІЫіш, мало по милу, по немногу, по 
частямъ, по одиночкѣ; дтіаііш, таномъ, со ступеньки на сту¬ 

пеньку, постепенно; рьчМепЙш» ') подшаясъ впередъ осто¬ 

рожно, едва переступая, на цыпочкахъ, тихонько. 8епвт зіие 

’) Ищие обрагшаа.юеь изъ иъ значенія неопредѣленнаго нарѣчія, ае- 

редіѣниншагося здѣсь на «я, и ітпо.ііпшіцага, скрѣпляющаго дие 
*) Отъ регрніиш, а зто отъ реіеге ■— стремиться анередъ. 
*) Отъ сопііиеге. 

') Отъ непПге. 

*) Отъ ревет (епеге, т. е. задержпяая ногу, ступая осторожно, бережно. 
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вепеті йейв йелерсЛ- Ос. *Беп. П. АлііеіЧі ,т тягів йесегг* 

севвеій наріеоДе ягнсіт йіязиеге, фМт герепіе ргаесійеге. М. 

(Ж Щі'-'ШЪ. Ргіварек ВпЧллпіае ртіІШіт ех сШтів сіізсейеге 
лс ям® сіап* ех аетів сЫоееге еоерепш». Сае®. В. В. 4. 

31. ѣоепз га огШѵя еі раыПаіт а!* іто асеітв. 

Шй. 8, 19. Вееі еопсіолет Спят: тіііііі Шя ряріепіш?: ііа ре- 
деіепііт (Ч рпиМт ітп зссеззп? а Де ас! гапзкіт Гасі», іитп 
гссетп&^ХШ* *Фі 4. Нопоге? егагоп? ргаеіаііт віпгиіо® 

явзесогі И. фиг 2 8епят гов въ отличіе отъгереийе. рапі- 

іаііш отъ шіігеіъо® и Гоіп® ег ргойпи® лев© безъ этого, 

рейеіеііінп огьргорвге, доиѣчпш отъ гаріілі. пиііо еегіо огйіве. 

622. ічтиі. «на. гокіитіе. стптФт, тт. 8ілшІ М всегда 
указываетъ на время, н означаетъ либо только" вообще однл- 

іремеяне^тъ, современность, въ отличіе отъ гобнтіп раннихъ 
либо ««инѣйшихъ. слѣд. сроет© только совпаденіе по времен* 

одного обстоятельства съ другимъ, либо Щг^ваеШкитстъ. со¬ 

вокунте присутствіе нѣсколькихъ лщъ въ какое-шаб. данное, 

опредѣленное время, либо во столько времени. сколько нужно 
ж «жое-ямб. общее дѣло, копа надобно что-нвб. вмѣстѣ обра¬ 

ботать либо вытерпѣть. Сна ') нисколько не указываетъ на 
время, а выражаетъ только то. иго двое шн болѣе дѣлаютъ, 

терн*»і шо-ниб.. находятся въ катмъ-ниб. ш'ттніѵ. по¬ 

ложеніи вмѣстѣ, сообнм. одит стмшнже, сколько и і^руюы. 

а ие каждый особнякомъ, на свой личный счетъ и рискъ. А 
такая связь невозможна, если участвующіе въ дѣлѣ не будутъ 
и въ одномъ мѣстѣ. - точно такъ-же, какъ если нхъ не будетъ 
тамъ и въ одно и тоже время Поэтому в говорила, что ива 
указываетъ на единство мѣстт в времени, а $іпш1 только на 
единство времени: но оба эти объясненія слишкомъ тѣсны и 

не даютъ ключа нн къ выраженію она ьітпі, ни къ тѣмъ мѣ¬ 

стамъ, гдѣ кішіі! стоить, поекднмому, въ смыслѣ низ. Соіуинс 
іе в совушісііш выражаютъ только вообще соединенность, ем 
данность в общеніе, въ отличіе отъ язодврованноств. удаленія 

*Д *Н» и ат ьс*«ѣ«і* ,глаЯи я *ь *»(*-чі- — Д, 

% ' ШШ. Ш (І10К, 



прочь. Если въ общенія тѣхъ, между сѣкъ оно зрелдшагагтса, 
надобно видѣть результатъ взаимнаго знакомства, дружбы, то 
говорится Бітіі) сот, ипа сши, совуапсЛе един. МпНа аенті 
гоупіаз. ГІаиТ. Тгіи. 4, 2, 36. Vегчт езХ іііий. фшй іЬсШіг, 
такое пшбіо* заііз зімиі ебеибов еззе. аі ашіеійае гадтш 
ехріешш 8ІЬ. Сіе. Ідеі. 19, т. е. два человѣка, прежде рѣчи 
о ваегоаще! дружбѣ, должны сначала столько времени пробыть 
знакомы другъ съ другомъ. столько требуете* для того, чтобы 
съѣсть много мѣръ соли. РгорДег чістіШеш іегов «йез зіииі 
егапша шѵісет. М. АЛ 5, 10—На цѣлые дна мы сходились, 

но цѣлымъ шямъ бывали вмѣстѣ. Еа кеши тттI бйіісі. М. 

Ѵсліі. 1, . / мы ераІаЪапіог. Сіе. І)оо цакіат Агелгіез Уаші- 
Ііагез Оег ина СасіеЪанЕ И. Оіѵін. 1. 27. Ея вдрЫііаз а-епііі 
лііцц’оі інѣ>1еясіі ина сит аеіаиЬс _ В» ш 
еоітііев. Ы. Еаеі. 11. Рассказ шахіще Ъмтіік 6 Оеіесіапіліг, 
а «ршпбо гізиз сщ/шнсд гЫнуое шоѵеііщг. Ы. 0г. 2, 

61- Хоп зиае аоіши эдхіііиш рсіііі заініе. ае-і лоувясшм. 
Хер. АН. 10. 

623 о 624. Броніс, иііхо, роіыніак. ір$е. Всѣ эха слова зна¬ 

чатъ силъ собою, сот, но въ частности $рвпіе. въ хорошей 
прозѣ рѣдко безъ прибавки вередъ винъ шед. иозіга..,. 

въ рѣчи 1) о лицахъ зе а собственной енитноемш нлв 
теченію, рѣшенію, т, е. не подчинившись вдшншгъ другихъ 
людей, безъ иосгороввдхъ вліяній, Ь) собашяиыян, личными 
силами, щшкошши, на собштинни, литыя средств. с 
безъ посторонней помощи, я . вещахъ=но езоялъ еоб- 

етиенныш свокеншілл, т своей природѣ. Но иііго предпола¬ 

гаетъ ыіегда двухъ лицъ либо двѣ стороны; если въ такомъ 
случаѣ одна сторона въ отношенія къ другой дѣлаетъ что-нн- 

будь безъ вейкахъ просьбъ, безъ утре ь насилія охъ этой 
інкмѣдией, то это дѣлаете* икго. но сметееннаму расчету, 

бел вылови. ѴоІиіФЦе ёрои волѣ, добрткіша, т «вей 
собственной волѣ, охотѣ, выражаетъ золььч го мотивомъ 
посту пка не было ничего, кромѣ собегвеввои охош. не было 
надр. страха либо чьеш-ппб, нраву ждевй. Кі л зеего 
ближе подходить ір§е, какъ скоро оно говоря; *иыслѣ: 

не имѣя нужды въ ностро* хЗѣйсток .сарррии** 



— 758 — 

помощи. Синоп Ьасебаешопет та вртіе езі ргоіесіиз ра- 

ссшдие сопсіііаѵіі. Nер. От. 3. Кезрошііі Агіоѵізіиз ігапзіззе 
Йііелит «езе пои та зропіе, вей го&яіит еі агсеззііиіп а 
ОаШз. Саев. В, О. 1, 44, гдѣ можно бы сказать и иііго, если 
бы надобно было указать прямо на сочувствіе къ Галламъ; но 
Аріовистъ хотѣлъ сказать только: мы перешли вообще не безъ 
постороннихъ вліяній, которымъ, конечно, подались, которыя 
насъ увлекли. 8т зропіе ІаисІпЫІів ѵігіиз озі. Сіе. Тизс. 4, 

15. Кес шіііі диійдиаіп іп тепіет ѵепіі оріаге, дпщ] поп 
иііго іпіііі Саезаг беіиіегіі. Сіе, Оіѵ. 4, 15. (^иі не иііго піогіі 
оІТегамі (когда смерть въ томъ либо другомъ видѣ пмъ прямо 
не предстоитъ), іасіііиь герегішііпг, диаш диі сіоіогет раііеіі 
іег Сегапі Сие$. В. С. 7, 77. Гориіі аііі ѵоіипіаіе аііі шеіи 

І%гш!і ассёрегипі. Ілѵ. 40, 49 Арріиз зиасіеге вс шаггпореге 

Асііаеіз сііхіі, иі, биш іісегеі ѵоіипіаіе виа Сасеге, §гаііаш 
іпігепі, не тох іпѵііі еі соасіі і'асегепі. И. 39, 37. РиіаЬапі 

еже ехзрееіапбит, бит ее ірт г^з арегігеі. Кер. Раиз. 3. 

Весіа еі Ьоиезіа, диае зині, еа іасіипі ірза рог зе іаеііііат. 

Сіе. Гіп. 1, 7. 

625. Тит, іипс. Типе ') гов. въ отличіе либо отъ сказаннаго 

гдѣ-ниб. въ рѣчи, либо только иодразумѣваеыаго пипс, теперь, ' 

означается-ли имъ чисто время, сейчасъ, въ эту минуту,— 

либо оно зн. въ настоящихъ обстоятельствахъ, при настоя¬ 

щемъ положеніи вещей. дѣла. Типе съ удареніемъ указываетъ 

на какую-внб. минуту прошлаго либо будущаго времени, кото¬ 

рая уже была описана впереди, либо (съ диіиіі, кі} описывает¬ 

ся сейчасъ, тута же далѣе. Въ силу своей способности—-прямо, 

непосредственно указывать на время или обстоятельства, при¬ 

чемъ вниманіе слушателя останавливается только на одномъ 

пунктѣ, іипс рѣшительно не можетъ стоять въ перечняхъ фак¬ 

товъ и въ ряду мыслей, предлагаемыхъ въ видѣ вопросовъ съ 

дпіеі—?; а въ такихъ предложеніяхъ, въ которыхъ выражается 

всегдашній опытъ либо правило (съ простымъ ргаезеиз либо 

съ ргаея. асі. регГ.), можно ее употребить только тогда, когда 

въ контрастъ къ такому предложенію будетъ налицо другое 

') Въ чистомъ видѣ—ішп—сё, слѣд. Ішп съ Сліщаишим'ь указаніемъ. 
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предложеніе съ прямымъ указаніемъ на настоящее время, Бее 
это—главное правило объ употребленіи этой частицы- однако 
остаются еще—и не только у прозаиковъ —такія мѣста, въ ко¬ 

торыхъ Іипс употреблено только ради рѣзко-указательной его 
силы. Тит выражаетъ только одновременное»», современность 
либо съ тѣмъ, что сказано передъ нимъ, либо (съ диит, я) 

съ тѣмъ, что говорится послѣ него-, оно употребляется о про¬ 

шедшихъ событіяхъ и о будущихъ, либо даже и объ обстоя¬ 

тельствахъ только предполагаемыхъ, возможныхъ, напр. о слу¬ 

чаяхъ всегдашнихъ, постоянныхъ, обычныхъ (обыкновенно съ 
ертщ либо ві). Ботъ, почему ири перечисленіи употребляется 
только іиш, а также говорится обыкновенно только Іищ ѵего, 

іит ргітит, іит сіеи'щие, Іит бешиш, ') если только, пожа¬ 

луй, нельзя либо не надобно выставить на видъ какой-ниб. 

контрастъ съ шшс, либо сказаннымъ, либо иодразумѣваемымъ. 

Часто еще бываетъ двоякій характеръ дѣла: именно, можетъ 
быть въ виду вдругъ и одновременность съ чѣмъ ниб., и про¬ 

тивоположность съ шшс; если писатель захочетъ выразить толь¬ 

ко одновременность, то онъ пишетъ Іит; а если онъ хочетъ 
обратить вниманіе и на противоположность съ пипс, то поста¬ 

витъ іипс.. Тиш н Іиис переводятся въ то время, въ ту пору, 

тогда, а Іит кромѣ того часто—хоть и незаконно—перево¬ 

дится потомъ. ;) Егаі ішіе (въ означенное время) ехеиваііо 

орргезвів, ыиис шШа екі Сіе. І'ІііІ. 7, 5. Масеііопез еа іипс 

егаиі іаша, уиа пине Кошаиі іегітіпг. Кер. Еиш. 3. ЭДІііІ 
іиіег Шаш ивііаіаш ассшаііонеш аідие Ііанс иоѵаю шіегезі, 

ты цио<] ш іііа іипс, іщит ошша гіісіа щиі, іезіез йгшіиг, 
1нс іи яілриіав гев іІаЬииІиг. Сіе. Ѵегг. 1, 18, гдѣ въ Ыс и 
есть липе; а безъ предложенія съ іііс можно было поставить 

только Іиш. ЦНшш го,чаш тніегаі, іипс іисіреге ѵег агЫігаЬа- 

Іиг. Лжі. 5, 10. Тит, щшш Нісіііа ЯогеЬаІ оріЬив еі сорііз, 

шауна агіііісіа і'иепші іи еа ін.чиіа. ІЬкі. 4, 21. Наш: вол 
ногаш Іит, дииш еиш Бешосгііо Іио Іосиіич зиш. Сіе. АН. 

6, 1- (^ииі Шов аііиі/ диі іит (именно, въ тотъ разъ какъ слу- 

'] С'л. Гаазе, 419 иршіѣч. кі, Ѵаг!еа^. Рсйсчиі. 
*) Незаконно, потоку что іиш всегда выражаетъ одноярежевиость. 



чилось сейчасъ передъ этимъ сказанное) ітшівзе сгегіііія аиі 
Іюсііе Іигѣаге ѵеііе, пт еопсогйінт опііішт? Біѵ. 5, 3. Іа 
іит (когда вышло то, о чемъ я разсказалъ) іаіет огаііопет 
ІіаЬиіІ. И. 16. Ттп (въ го время, въ ту пору, при тѣхъ об 
етоятельетаахъ) егаггшв іп тахіта ѳре, пипс еро циідет іп 
ішііа. Сіе. 19. 8і зсіав, дпат зоШсіІив віт, іит Ііапс 
шеат ^Іогіат бегібеав. Тег. Еип. 5, 6, 14. Такпмъ образомъ 
Іит, ди то значитъ».- въ то самое время (въ то именно время, 

въ такое время), когда—; На, ві (какъ было прежде сказано), 

зн. во такомъ случаѣ, подъ такимъ условіемъ, если (когда); а 
Іит, ві будетъ зн. въ такое время (тогда именно), когда то 
либо другое сбудется, когда (если) именно такой случай встрѣ- 

тшпея на дѣлтъ; (только) въ такомъ случаѣ, когда (если) въ 
самомъ дѣлѣ— . -~г**г 

626. ѴаШ, ѵеііепкпіег, еііат абрис еііат, гтіупореге, Ъепе, 

оЯтосІит, регдиат, орріДо. Ѵаісіе, изъ ѵаі'кіе отъ \ аіеге, слѣд. 

собетв =сильно, крѣпко, твердо, употребляется при глаголахъ, 

именахъ прилагательныхъ и нарѣчіяхъ, и означаетъ внутрен¬ 

нюю крѣпость, силу и соотвѣтственное ей вліяніе на все окру¬ 

жающее, — смотря по тому, какъ требуется по ходу рѣчи, и 
так обр есть самое общее выраженіе понятія о высокой сте¬ 

пени чего-ниб (очень, весьма, много, сильно). Ѵеііешеніег, 

нарѣчіе отъ ѵеііешенв, т. е. ѵепіепв, страстно, горячо, ставит¬ 

ся только при глаголахъ, и выражаетъ сильное движеніе, силь¬ 

ный порывѣ какого-ниб. чувства, либо образъ проявленія того 
либо другаго напряженнаго настроенія, чувства. Еііаіп аіцие 
еііат ставится всего больше при глаголахъ, выражающихъ 
просьбу, приглашеніе, вызовъ на что-ниб., совѣтъ, внушеніе, 

требованіе какой-ниб. работы, дѣла, службы чему-ниб.— изъ 
всѣхъ силъ, неустанно, безъ конца. Марпореге—теперь обыкно¬ 

венно пишутъ ішщтю орете—ставится только при глаголахъ, 

и, смотря по ходу рѣчи, зн. 1) изъ всѣхъ силъ, напряженно, 

■усиленно, настойчиво, навітиво, а потомъ 2) сильно, въ силь¬ 

ной степени, чрезвычайно, очень. Бене, насколько оно отно¬ 

сится сюр, ставится только нрп именахъ прилагательныхъ и 
нарѣчіяхъ, да бываетъ еще передъ шапс, и зн. чисто, совер¬ 

шенно, рѣшительно, прямо, очень. Бегдиат, сложное изъ рег, 
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какъ регіпйе, в фшп въ тою. смыслѣ, какъ это послѣднее 
бываетъ передъ превосходною степенью,—ставится передъ име¬ 
нами прилагательными и нарѣчіями, и зк, какъ только возможно, 
какъ только можно вообразитъ, до крайности, до послѣдней воз~ 
можности, до-нельзя. Оррійо—корень неизвѣстенъ—у Цицерона 
встрѣчается только въ теоретическихъ сочиненіяхъ и письмахъ, 
ставится при глаголахъ, именахъ прилагательныхъ и нарѣчіяхъ, 
изн., невидимому, ужъ именно, вотъ гужъ, совершенно, прямо, 
рѣшительно, очень, и оррійо фіатп= регфіаіп. Айпшйпт, по 
§ 541, 5, зн. соотвѣтственно степени, числу, величинѣ 
тою, что характеризуется этой частицей,—ставится при гла¬ 
голахъ, именахъ прилагательныхъ, нарѣчіяхъ, выраженіяхъ чис¬ 
ла, расчета времени, и между прочимъ при указаніи на моло¬ 
дой возрастъ; но это общее значеніе, смотря по связи мыслей, 
по словамъ, при которыхъ частица стоитъ, и по тому, что ука¬ 

зывается въ параллель и контрастъ, получаетъ разные оттѣн¬ 
ки. За основное значеніе примемъ: если говоритъ правду, въ 
сущности, по-настоящему,—отсюда и будетъ понятно, какимъ 
образомъ аіітойиш можетъ получать значенія: въ надлежащей, 

достаточной степени п въ высокой степени, довольно и очень, 
крайне; ни больше, ни меньше, чѣмъ; прямо на худой конецъ, 
но крайней мѣрѣ (тіпішиш), п мнош-что (шахітит). Едо 
Арріпт тМе иіііцо. Сіе. І)іѵ. 1. ѴаШ шоѵегі, ріасеге, 
йікріісегс, ІепІ8, 1он«іі8, ппиршз, ѵиідагік, щаѵііег, Ьепе, ѵеііе- 

тепіег. Сіе. Нос ецо ѵеііешеиіег ехкресіо. Сіе. І)іѵ. 1, 9. 
Ѵеііетепіег тівеі, інѵеііі (іи аіщиет), іпсііаге, сопігаоѵеге, 

ріасеге, ёікріісеге, регііпеі'е. Шіат аіцив еііат толеге, го¬ 
днее. Ѵіііе. содііа, еошійега еііат чідие еііат. Шіат аіерие 
еііат шіііі (Ііеиіішп ей. Сіе. І)іѵ. 13, 28. МіШйЙіз гаііо еізі 
пои ѵаіиіб, іашеп тадтреге Іашіангіа евѣ Кер. МіК. 3. Мвдт- 
реге ѵеііе, огаге, реГеге, риЬаге, сенвеге, ѵіііеге, йпасіего, си- 

гаге. ЗІаупореге йеіесіаге, сошшоѵеге, регіигЬаге, регішеге. 
Веке (опций, ЬагЬаіив, запив, іі'пішк. Вене Іонпе, заере, иіаие 
(очень рано). Арпсі Йорііосіеш репршт і'іеЬііііег Шіхев іател- 
іаіиг. Сіе. Тішс. 2, 21. Рещиот §гаѵе екі ііісіи. Ііі. Рігиіс. 
б. Еогимі ііеііііііюнек раиііиш оррійо (чисто малость какую- 
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вяб.) івісг зе сШГепіпІ, еі іа шел ескіет ерееіапі. Ій. Гш, 3, 

10. Ех дно ренете Іоіив еві Тиіог іпііпия ѵеіив орриіо гійі- 

соіиз И. От. 2, 64. Хес еніш піи/іа коіипі, 5ей еііаш ріега- 

цие оррііо уиапі рагѵа егапС (на что жаловались). Ьіѵ. 39, 

47. Лдт мішміит (довольно, т. е. для примиренія съ своей 
участью) тШраР гар(і5 сганѣ. ],іу. 1, 10. Шл ваііе сиітЫит 
еі боегит сі Іюаіішп аиішов еві е.хрегіиь еіс. Ьіѵ. 34, 14. 
Шііо св( ошИІ8 СяЛогиш шЬпыіит гіейііа геііріопіЬив. Саез. 

В. О. 6, 16. Еа іи ге айтоАит ііііі лііШпш ѵігѣив Іашіавба, 

ІЫд. 5, 8. .Мтоііит йеіесіаге, (ііііреге. АЛтоЛит асіоіезсепз, 
айоіезсеіііпіиб, риег. іиГапз, напр. ШтііЬаІ, Ьешозіііеиез. 8ех 
иііііа іюзііиіп еаеза, диіндис ш!мо<(ит (на худой конецъ, тіиі- 

пшш, но крайней мѣрѣ) Коішиюгиш. Ьіѵ. 22, 24. 8ееиІі еит 
вши диіпреіні пдтскіит Сгеіензез (много - много-что -‘>00, 

не больше оОО, именно Критянъ). Ы. 44. 43. Ьерніі ех Масе- 

сіоша ехасіо асітскішн (ни раньше, ни позже, какъ уже) шепве 
ГеЬгиагіо гейіегипі. Ій. 43, 11. №ЬІІ айтоАит (совсѣмъ, 

рѣшительно ничего) всгіріі геіідиіі. Сіе. Ог. 2, 2. 

627. Ѵгх, аеер-е. тхАит, &ітиІ, етиШуие, кшіит циосі. 
Ѵіх, едва=тч)пи не, и слѣд. напр ѵіх риіо . н. тоже, что 
поп риіо, только поделикатнѣе: аецго антитеза къ Іасііе =-■= толь¬ 
ко съ трудомъ, съ особенной тягостью, съ большимъ недоволь¬ 
ствомъ. Ѵіх имѣетъ смыслъ только отрицательный, и поэтому 
не можетъ имѣть различныхъ степеней сравненія, но аерге мо¬ 
жетъ ихъ имѣть, такъ какъ его значеніе донускаетъ степени. 
Ѵіхйит зя. едва, только, едва лишь, чуть только, т. е. почти 
еще не. Ме гаізегиш! Ѵіх киш сошров ніііші. Тег. Ай. 3, 2, 
12. Огашв сонріиііиаііо гесеш аедге, інѵеѣегаіа іасііе йіввоі- 
ѵііиг. Сіе. 8еи. 20. ѴіхАит ерівіоіаііі (иаш Іецегат, цпши 
ай юе Сигііиз ѵепіі. 14. АН. 0, 2. Наыанеръ этого послѣд¬ 
няго мѣста употребляется и простое ѵіх, и точно такъ же съ 
слѣдующимъ йотомъ дішш съ регіесіиш либо ргаевенз Ііівіог., 
въ томъ же смыслѣ, какъ Іаліиш дной и вішиі, ьіпшіаідис 
(о первомъ говорено въ § 593, а о послѣднихъ въ § 603). 
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Гегге ... . 

Ьеііиз 
Ьепе 

Ьеиепсет і 
Ьепсйоий.... 
Іі/тірѴ ; 

Ьевеѵоіий 
Ьеиитііаь 
Ілеаірше. 
Ье*Ца.... 
ЬіЪі-ге . . 
ЬіЫіо]>о1а 
іиЫіііі . 
Ь№... 
Ьіііі. 

: « .1 

2> 

■іТі 
531 597 

131 168 
438 

405 453 

49 5.7 
413 458 
367 424 

317 о62 
316 364 
401 430 
И 14 

336 389 
260 500 

249 298 

1 450 
1 О 4 198 
204 245 

620 760 
509 583 
50ч 582 
Ю- 139 

2 • 583 
ЗОЯ рв;. 

50ч <&*■ ■ 
г.»И Гі- 

ъ 
1ІОІ» Г,1Й 

]3 
ш, : ■> * 

44 _ "*0 



Ыгіога - 
I 

35Я 415 ЫяяЧіп . . іп 
Нанятаго... 255 308 Ыаівго.. 252 303 

583 
2*5 

Ъояііаз .. 509 
іювп- (Н'ПЧШ- 204 
бона ... 204 245 

а ПТ 362 
Ьов, - *і 326 ЬгагЬіит. . 179 214 
Ьгеѵі. Ьіч’ѵіірг »’$3 
Ьгигаа *Т 448 
Ьпсса. 150 215 
Ьнссіпз. 412 457 
Ьиеапаіог........ 412 457 

С. 

СаЪаІІив. 270 324 
сасіііппагі... 465 523 
еасшиеп. . , 175 
сайегс . 454 512 
саііегс іп аіциего. 321 367 
езііисеия. . ... 338 438 
саі1иси>. 373 426 
с&йив. 16 20 
саесиз . 164 206 
гаеііеге . 420 465 

425 470 
сае<]е>. - ... 421 467 
саеіаге. 4$ 54 
еаеІеЬз. 440 503 
саПцт см. соеіит. 

сасгішопіл . 124 
(сегішоиіа) 

• аегиіеив . ■11 _ 

іаегиіиз. 275 

гаевагіев.. 167 209 

сае&іп* . 229 275 

саезреь.. 138 172 

саіатііаз. 451 ,>08 

саіашііешш.. 4 53 711 

•аіащив.,. 0&.| V "і 

^ІаІЬик. 4- 

•23 269 

саІсеаЬв 

_ 

глИео. •••- 223 
с*КІ-.... 
гаііете.. 
еаШііа-і 
саШп* 
еаШ*. 
саіо. 
саіштііагі.. 
саіх... 

223 
221 

17 
126 
193 
191 
358 
405 
468 
346 

-23 ^.,1 
148 
72 

сашега. »тага.. 
слшриз 
сапаЩ;. 

сашіеіа. У. 235 
саЫекЬгиш.235 
САпйеге.  азе 
(апеге.... .. 281 
сашШп?.290 

232 
еапі с*, савив 
сапіяпцц... . 42 
сапог. 282 
еапіаге. 281 
шиЬагиз. 17 
сапіегіиз.   270 
гашісшп. 282 
сапіііева. 282 
сашіо. 282 
гппіиз... .252 

495 
232 
323 
275 

70 
126 
441 
445 
167 
273 

41 
302 
191 

49 

еапиа.. 
оар<«..... . 
сарог.... 
тареге выбирать.. 

т понимать., 
брать, ома ' ■ .гі. 

сарШиа..-■ 
сарізігти-. 
сар.<а. 
сарімѵ, 

сарйоанв ■ ■ 

'ЦіО 

г 
22. 
11 ■ 
43 

' 32; 
;3!К 

Лі 
42. 
250 
230 
222 
32- 
аіз 
27 і 

42 
:-2э 
Г 24 

22 
.24 

1 ?Т)(| 

1529 
‘ 32? 

663 

Г:,1 370 
• Я2 

'16? 
Iе ‘ 
408 
20‘< 

І723 
1! 
Т« 

‘22Т 



сярѵі 
сл^сог 
сагСЬевіи’ 
сагёр’ 
сатир* 
сагКа 
«лтео 
сягвИІсіп' 
са/рев<чгі 
еатгр* 
Ш* г ' 
слііеь 
са*4і< 
ащШІиш. 
саяііргі-. 
слйігит- 

<мрЬ? 

саі 
Я 

саіа|іІігйСМ.-ь ■ 
еаіариііа. 
(ай'ІІиь 
саі^м. - 

с4І*т - 
иа$лйгя . 
саОпо- 
■ Гііи 

Ларѵр- 

302 
288 

17 

за* 
зы 
ш 
282 
455 
389 
^ІІЧ 

114 

30 
482 

' 

ЯѴ4 

$1П 
461 
- і г 

»1. 
27- 

2-- 

10.% 
24 

10 
г? Г 

;■ 
294 

Сір- 

347 
<зз« 

22 

434 
* 13Я 
■329 

14 

;499 
1439 

1 

383 

400 
1 37 

+845 
Р7 

ІіО 
701 
365 

‘ по~ 

‘461 
458 
326 
,36 

2 

. 28 
24 

826 

10 
841 

Парагр. (Сір. 

447 < г,03 
оеіаіі' . 

«ІеМхаг- 
ссірЬгяг»- 

се1<г, с-1<‘&В‘С. 
с-іег 
сеііа капёзла. 

ислпія- 
матовая 

уеівпв. 
Фг}вкете,ЪШпг 
€епЬ»т: 
сетнёге- 
есгіатеп, сегіаге.. 
4-ітІР. СОТО- 
сссбы. 

ссгтісаі.. 
Срсчаге . 
сеісга. 
сеіегочиі,—іп- 
*.сім-иш 
гесемш 
«• йі . 
кіаг** 

1І 7ГІ1 • 

сіЫ'ГН'йі 
і-іЬ 

03 
248 
242 

75 
162 
356 

563 

3 
139 
140 
488 
235 
101 

402 

564 
216 

22 
'149 
558 

558 
558 

■245 

418 

265 
170 

11 
17 

11 
'Я 

саироиа.. ' 1 99! ч Н . . 334 

саиод. аѢдо. 40< --24 {дискишв 1 07 

ІІІЙПИЯЯ 11- ! стаете -. 33 

партія Н 7.7 427 СІІ1СІШ, < ІІІО'ПІОПІ : 221 
\№ 41 • іи .... г, 4-Л ' 045 СПИВ. 239 

циіцн иіі ыш. 571 ; 64-7 < іп а . . 44 
565 * 086 сігсіііиь . . 1» 

сацыю для. взг-зя 551 4 47 МІГІІЯГ . . 544 
« Г 2 4Ь0 • 577 
сац$і<1ісиг 537 ИГОиіге.. 354 

27 32 527 
сацШ; ІІІй і ;5 сігсиііиь. . 358 
(Ц)уІШ> .. 1 Ч<) 1 235 527 
Пцсгиа,,. 04 73 сіісиіив.. 50 
йкІІІаііо 250 309 сігеит 527 
саѵеіх- 432 1 480 044 

72 
297 
287 

98 
205 

413 
683 

4 
172 
177 
553 

280 
203 
451 

664 
261 

26 
■404 

660 
660 

600 
292 

463 

318 
211 

14 

22 
14 

384 
209 

»« 

■268'’ 
287 

<31 
5і 

«32 

699 
412 
589 

1415 
і 569 

56 
і§9 

іезо 
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сігсшпары е.. 
Сігсшпсі<1еге. 
(ігситп<1аге. 

Я 

сігсипміисеге. 
{ігсшпЛиеге. 
сігсшпіге.3.^ 
с. Дотов еЬс—.3^7 
сігситіліііегемі.,.. 327 
сігситбсгіЬеге..... і у, 

ѵ 527 
сігситвресіц)}. іуц, 
сігсишѵооіге. іп^ 
сігсив.. 
сіггив і ъТ 
«н. М» 
сікіит ... ЗВу 
сійія. л 
сікіегна... . ;оу 
піагѵ. 7о 

сііаіи.і... . 
сіи».5с 
сііга.Л.;, 
сііго .   7340, 
сііик ....   300 
еіѵіив. 51 
с1аДс.< . . 121 

101 
сіаш.... 
сіапшг... 
сіапі-иіиш 
сіапцог. 2Ь0 
еіагив Ні 

сіаьысиш . і і 
сіаввів.... і*м> 
сіашіеге. > 

сіаѵік. 9 
сІаіЫгти 
сИепв.. 
сііреин.. . 
сііиііа. . 
сііѵик. 
Соасегѵаге., 
ова^теціаге, 
юецшіо . 

смісіИі.. 
меІевЦіі 
«оеіит.. 

Мела. 

еоепайіі. 
соетшт. 
соеріяі*. 
соегссге 
соеіиз,. 
Совете.. 

сорт к» 

Пардгр. ■ Стр. 
1Т4. і Уд і 
ІЫ 20. 

сьрвпаі. 
: ->і • 
816 

2«&. 5 ізаі 
.263 №17 
152 ■ МО 
ЖІ !»44б 

. 293. ! 340 
. Яжч: Ші 

1 і 
вш... іЗ 

12Ы 1 17 
■ ..... «I ! 3 

. 1 -о.і 

. -343- і 395 
434 |463 
300 ! 417 

77 100 
’М т 

сѵриію. . І2й іео 
- 436 467 

41 

. 537 
соріоиев, со§во- 
шеіііив».л; 

с отпотев ігиіегс... 
социошіпаге....... 
сорюжеге. 

т 
?■» 
а» 

Л-2; 
590 
434 
ѴЮ 
,1.32 

соШОс-Гс, 
соЬогІаі 
сиге.. 
соіеге чтить.- ИЗ 

„ *ить ідѣ-ииб 55 
соіІаЫ. 530 
соііерми. 571». 
соіііііеге 530, 
соііішдо 35-1 
соШв. .. 
соНосагс.. 
СОІІОііШШІІ 

соіиіше. • • 
еоіог. 
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Л;фЯі|* Г ЛпрЯГр. Гтр. 
С0І1ІІП. .. ]« 1 “3,5 еотрсінішт. .104 348 
соІишЬа. соіпрсгсшііпап!.... 477Ь, 540 

.. зво 437 СОШрСБ. 288 336 
соіішша... .. 386 1 4:іт соігфовсеге. 4йЗ 

. 530 'і04 сошріілге. 446 501 
, 167 ! 2-:1р сошрііш» . . 358 415 

сотііштгс. . 236 ■282 сошріесіі. 289 336 
соншіеге........ . 12Ь. 1 I' сотріеге. 315 360 

п 530 5Эй сотропеге, сошро- 
сотез. . 109 Ц4І вШо.... 188 219 
С0ШІШІ5. . 600 737 сотрогіагс.. 594 
СОШІ8. . 491 ГСП гошров.. і . 109 141 
соіштію. . 11 14 389 391 
СОШІІ.ПГІ. . ПО Ц< сотргсіісшіегс, 
сошіінк. 256 аоп і ехгттпть. 289 336 
сотіііа, сошіііит. 360 4 7 I понимать, замѣчать. 126 163 
соштеаге. 162 да сотргоЬагс доказы- 

352 409 иать.. 46 50 
соттсаіия. 395 .147 1 со всѣхъ сторонъ 1 

соштстогаіт, сот- 
шсшотЫо.. . 129 

сттштіагі... . 125 ІИ 9 
соштепіаш,— -гіа.. 268 I 3-91 
сотшепШіо. ..... 125 1 {ІІ.І 

« 268 320 
сотпшгііеіш» . 124 I ІИ 
сошштіиш.. . 297 144 
соттсгегс и сот- 
ШОПТІ. 481 ' | 

(Чіііішііііо. ... 109 ,41 | 
СОШІ1ІІІІІ8СІ. - . • ... 121 | Ліу 

4&< 
сшпиіоііагс.... .... 303 1. 4Т 1 
сошшоііКаа ... .... 304 '■148 
СОШ1ІІШІПШ.... .... 304 .':14Ь. 
сошшоііия. .29 

п 491 ^Г1 1 
сотшопвігаге.. - 4 К го 
сотшипе. ... 5! й7 
соштшіісаѵс .. ... 188 21 і 
сопшптів. 07 

0 491 ■!'5б 
соттпіагс .... .. . 534 •■О. 
сошшиіаііо. ... 198 23і; 
Сошоічііа....... ... 495 Ш 
сотратгг. ... 155 

ПОДТПсрЖД.'ІТІ,. 530 591 
сои.... 530 594 
<0ІІНП. 340 392 
спжалііиь 470 530 
гапссі ІпІю. 469 528 

420 465 
П 530 596 

сі.'бсііііііі'.іііп; 290 343 
адасіііиш.. 360 417 
сопсіпеге. •370 529 
сопсіо рѣ* 250 300 
і !ІЛ ІИіЛ. І 246 294 
сыП| СТО 120 163 
СЫН Іа ІТ 475 536 
сопсіаѵе 10 18 
І'ОИС.І ІіЙТі 340 399 
СОПЕОПІаі’С 470 529 
сод» ч-шгі 236 282 
соьсиЫ . і П5: 400 450 
СО асия ІНС.І’Г<І. 502 574 
1 |.| 1 .ІІа;;. 425 470 
т оі 1 "іналтс,.. 177 539 
сошісге ОС1ШИЫШ1Т1. 2 3 

„ лрлтать, скры¬ 
вать 63 72 

х 211 286 
!, ІІ> 1:1 78 101 



I 

— ѵ?а — 

ІІЛр.ЯГр. 1 
еошІіЬпі'.. 71 ! 
еоікіппагс 462 

Т 484 
сопііисегс.. . 293 
еоіхіисііеіив 47 
сотіГаггеаІіо . 95 
сои бите.... • 188 

*■ 530 
ічШітіча . 315 
соиГиеек - . . 210 
СОЧІвчМіц. . . 615 , 
СО іііСччѵ . . 340 

П ЗіЮЬ. 
Ж 420 

* 630 
І 534 

сопГііб нч. . 195 
(іпіііііепгі:і. . 196 
СОПІІііѲМІ.. . - 195 
сопііцсго . .530 
ічіпні-.асиі . 124 
■'ОІІІІІІІЧ. . 437 
сопГм'шгм с допаяй- 

пять, утверждать, 
подтверждать.. - . 46 

240 
сонГіісгі. . 261 
сонііа^гагс. • 23(1 
соііГінісгс. 420 
сопіоппагс. 121 

сопіпіикчч ....... о75 

п 534 
сопГнбіо. 375 
сопі'іііаго. 120 
еопцегсгс___ 390 
СОП^іагіиш. .. 508 

соитіи». 10 
соп^іііііпагс. 287 

СШІЦТеДІ. 352 

<‘0»^то8міа, еопртся- 
йіо .. 360 

сші.цпіеге. 470 

соіуа^іііш.. . 93 
соіуннеііо. 387 

соіуішгй!,соіушк'1іш 333 

Парагр. 

СОП.ІШІЦСГС.. 487 
сопінч. Я2 
сопшѵітс. 484 
сошшМшп. 43 
СОПфиРБСГІЧ’. 333 
сотизаприпши*. 436 
еопзсепйсгс . -  352 

, 530 
сопзсізсегс зіЫ шог- 

Іеш. 420 
сопвсгіЬеге.... 530 
сопзссгагс.. ...... КШ 
сопзепйшеиа. 470 
сотіаепіігс. 470 

. 398 
„ .780 

сопзеіріі. ПО 
л МО 

сопвегеге.. . 137 
сопзетгв. 432 
стшііітге..... 161 
СОП8ЦІМІ’.. 531 
еощкійѵайш. . 13С 
соикіііиш. 360 
сшшііиш сарсгс... 80 
сошіяіеге (ів ге)... 283 
С0ІШ0Г5. 109 
сопярісегс, сопзрі- 

еаі'і...161 
сопзрісіш. 242 
еопвіапа'. 338 
сопвіапііа. 492 
еопаіам!. 28!і 
сопвіітпагс, ешізіег- 
пайо.. По 

еоііБЙІнегс. 80 
л 121 

сшшіліт. 2 
соішісйаіііш, ех 
сопацеі.. 578 

С6І13ІШІШІ0........ ПО 
мшаиіт:. М 2 

„ 125 
еошіііийѴ. ...... 126 
дошшеге.. • * • 630 
сошшшшаіч!. 340 



— 774 — 

Пярагр. Стр 

соііідріо, сопінуіит. 212 257 
сопіатінаге. . 210 255 
сопіедсге.. -.. 590 

'.соніетпсге. 145 
' соііісіпріаіі.. ... . 161 203 
СОІТІСіПрйІК. . 68Ь, 67 
соніешісгс..... . 246 294 

352 410 | 
■198 567 

„ 530 
хонісп ііо пан рлженіе 

I 95 

-> силъ, усиліе— 327 376 
.. ■ " борьба.. 402 451 

469 528 1 
п рѣчь.. 250 300 

ісшііеніпв довольный 308, 353 
' ' * „ НЯІІрЛ5ІИ‘Н- Нм' ". 

ІІІІІ1І. 327 370 
«011ІС1СГС. 530 595 1 
сопіттпііпик. 

•сописеге, соиіісев- 
437 488 

* Сеге.. 530 595 
СОНІІСШІШШ . 400 450 
сопОрпшв. 437 48Ь 
сопіііиша.... 437 498 
еопілішиіег. 618 755 
сопііпепііа. 190 223 
сопіінегс. 289 336 

15 434 483 
И 534 004 

сопііпегі.. 289 330 
сопОпреле. 530 595 

я 534 004 
СДШІ.ІІірІІ.. 326 375 
(’опііішаге. .. 348 403 
СОІІІІІШО.. 615 754 
сопішиик. 392 444 ,, 

Я 
сопііо см. сопсіо 

437 488 ‘ 

■ ‘сопі.га. 542 019 
КІ соиСпі (но). 500. 003 
соцігагіс... 642.1 619 
сонітаі'ііш. •131 478 
сонігоѵегьіа.. НИ) 528 
сопІиЬегпіит. п 122 
сопіиегі.. 161 203 

Яярагр, 

даигаѵ ч#а:инм- 
сі а 492 

485 
ел и і.іі.ч. 387м! 

I соп ѵеіііге сшп аШ|иор 
1 352 

ГУМ 
ИДТИ (ГОДИТЬСЯ). 321 Іір. 

470 
гсн ѵіміг. гиііѵс-іі'ііі і 470 ' 

500 
500 
300 , 

сопѵепеге 254, 
530 

сопѵісіига. 486 
474 

сопѵіѵшт И 
70 . 

соріа, с г 317 
554 

і;і>|.-і.!ііі'Г, гг| і■ 111 ■ _ 287 
СОТ.. 166 

543 
со: их . 42 
СО! ИВ 169 
цс.гпіі а 412 
сопт рогъ-пнструм 412 

„ крыло ііоіісиа 409 
стопа. 50 

,, 222 
гопа старте.... 54 

„ я 4-11 
соітірсіи. 483 
сттісіа. .. .. 272 
сштисш. 530 
сштшйреге. 206. 
соітиріеіа, сштирііо 200 
еопиріик. 203 
согЬох...  160 
соѵивсаіе ... 380 
еотушЬив. .. 132 
сов.. . . 28 
СОЙшпш*.223 
сгири Іа.14 
став, спийшин.. . - 398 

Стр. 

561 
549 
437 

409 
594 
369 
529 
630 
670 
570 
417 
305 
595 
550 
534 

і. 14 
■ 83 
362 
653 
334 
207 
023 

42 
209 
157 
457 
455 

56 
269 

63 
495 
547 
324 
595 
251 
251 
249 
209 
•132 
108 
32 

26 9 
19 

44 9 
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Піціпг|і 

СГЯЯЯ115. 435 
СГП»‘*Г. 

.. 7о 
сгеЬго, сгсЬсг.«17 
сгеЛеге -. доз 

я 488 
сгмпап*.23С 

п 241 
сгррі«Іа. 223 
сге.рНвд. 285 
сгщшкг.иіиш.400 
сгаасагс... 1.322 
сгеія. .34 г, 
сгіпк'п. 208 

я 48В 
сЛгйший: .4 г; 8 
егіііік. 1й7 
стигіатепінт, гги- 

СІПІия. 455 
сшсіаі’с.457 
сгшісііа.4!І0 
сгшіпв. 84 
сгиопіик...  184 
с.гитешц сгшпіпа.. 4.7 
сгиш...:. 184 
С. ПІЯІЦ. 169 

сгих. 
і'ііЬягс.. 151 
і'ііЬіс.иІит......... 10 
ПІІІІІІ1.і . 20 
г.пЬНпІ. 22 
спЬіІпя. ПО 
пігиііп.ч. 224 
ічіісііц.   22 
ёііііш.ч. !•’ 

18 
ту 

ПІІІ1ШМ. 
счіірц.208 
ічі1|і:ші г.шіГшти іп— 458 

гиііш-а 

і'діііцн. 

Л 

імііііПіін 
с Н11І, ІГ]Н'ДЛ 

сит—Ішп 

Паішшп'. • ■ 478 

іЬііііішн'-- ■ . 
іілішіши Га«*№- 

«іаго, «е «ІІ1ГІ-. м< 

(іпііі, «ИИ» 

гш. прига Гі.и 

<1,‘. 540 
п МЛ 
я 



Парагр. 

йе, ех іікІііБІгіа см. 
іпйияігіа 

йе іпіеото. 570 
«ІеаІЬаге 531 

сіеашаіе. . 108 
531 

(ІеашЬиІаге. 354 
531 

(Іеінч с.. - . 77 
402 

йеідіог .. 312 

йесейеге. 353 
531 

(Іесеге.. 77 

йесегпеге-..... 80 

477 

Гі 531 
йесегіаге_ .... 402 

йесйіеіе. 500 
531 

йгеіреге. 194 
йесіатаге-- 240 
йесіашііаге. 240 

40 

Я 70 
йесііѵів. 149 

531 
йесоіог . 531 
йесодиеіе. 531 

йесгеіит.... 81 
(Іесигтеп*.. 531 
йейесик. 485 
ЙРЙсіе, вс Лейеп.*.. 507 
Неііісаге. 100 
йейііа орогаем. Прага 
йейисеге. ПО 

Я Я оЗ I 
йеекке.. 

Я 353 

Я 531 
йеГаПраІия.. 332 
йеГепйеі*. 432 
йеквког. 470 
йеГеггс.. 46 

Парагр. Стр. 

249 298 
390 439 

Г 
531 598 

сМе88118.■ - ■ • 332 382 

(ІеГіссп!. 307 352 
353 410 
531 598 

йейпіге. 80 104 

йеЯесІ-еге. 531 598 

йеПиегг. 430 477 
531 597 

(ІГІОГШІ8. 158 199 
531 598 

йеіиееге. 260 313 
349 404 
447 503 

йеіищгі. .. 531 598 
йс^епегаге. 531 598 

йе^гейі. 531 590 

йеіііпс. 508 689 

Йеіп, Йеіпсерз, йе- 
іпйе... 567 687 

«Іеіаіог.. 47 ЗЪ. 534 
йеіееіашепііші..... 459 517 

йеіесйие. 400 518 

Йеіееіаііо. 459 517 

йеіеге. 439 492 
йе1іЬегаге,<НіЬетІіо 125 160 
йеНсаіик. 458 510 

йеікіае. 459 517 

йеікіиш. 208 253 

Йеіідеге.. 70 83 
531 598 

йеіігаііо. 203 245 

ЙСІІ-ПІ8. 2(12 243 

йеіііевсеге. 03 72 

йеІиЬі шп.. 3 4 

йс шейіо іоіісгг см. 
іоііега 

ЙСШІ’ПК. 202 243 
йешспііа. 2(13 245 
йеіште. 445 498 
йешепчі и йеіисіччс 481 544 
(кшішнтс. 531 590 
йсшігагі. 531 598 
ікінімкий. 147 160 

Гтр. 

093 
598 
139 
5 98 
412 
596 
598 
100 
520 
394 
35/ 
410 
598 
100 
104 
539 
596 
451 
573 
598 
231 
294 
294 
50 
83 

184 
597 
598 
596 
107 
597 
549 
578 
130 

143 
598 
352 
410 
598 
382 
480 
537 

50 
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ІІараір, Стр. і 
(кчпоіігі... 439 492 
Детопяігагс. 46 50 

474 534 
(ктогіог .. 531 598 
сіегошн усплпмі- 
ющее топъ то... 569 690 

ТОЛЬКО. 593 715 
ймисяге.. 260 313 
(Іппіои®. 569 690 
(ІСПЫ1В. 435 485 
Лгіптііаге. 249 298 
ііетю. 570 693 

Дертііаѵі. 446 501 
1501». 187 

АеричІЙив.. 205 249 
ікропеге. 351 407 

479 542 
ііерсриіагі. 446 501 
(крогіаге, (Ісрогіаііо, 
ДерогШив. 449 504 

Доровееге. 531 598 
(Іепглѵаго. 206 251 
Йорга ѵпЫік. 205 249 
ііерггсагі. 505 577 

531 598 
іІергеЬетІего. 428 473 
іісигітепі. 531 597 
(ІегеНіирюп'. 531 598 
ііегеропіе. 615 752 
йевсотісге. 352 410 

531 597 
ііоясівтс. 307 352 

Девтче. 353 410 

ІІЙК01І.0Г. .... 449 504 

ііевегіив о мѣетпо- 
313 358 

(І08С8. 328 378 
502 574 

»1і*.чіі1гге. 531 597 
(Іоаіііогіпгп. 504 576 

ДеяіДіа.. 328 378 
329 379 

ііовійіокпя. 328 378 

ііеяіцнагс. 70 83 

Лркіііегс. 349 404 

ДеяінОто. 349 404 1 

Парагр. 

Дсзркеге. П2 
Девіішгс. 80 
іІекМІисге. 353 
Левігииге.439 
Декрете. 428 
Леіогіог.. 205 
Деіскіагі. 104 
Леігесійге. 2ПО 

я 349 
(кігітеиішп. 429 
Лепя. 101 
ііеѵегввгіши. 39 
(іеѵехпв. 149 
(Іеѵіпссі'е..438 

я 531 
Деѵіиз. 359 
сіеѵогаге.. 121». 
(Іеѵоѵеге. 104 
Дехіег. 97 Ь. 

Я 318 
Діабета. 220 
Діаіория. 250 
Дісасііав. 256 
Дісаге. 106 
Лках. 252 
гіісегг говорить— 246 

я я 249 
, пазывать— 70 
,, опредѣлять. 80 

поп йкеге. 260 
(Іісіаге, бісіііаге... 246 
(ІіЙІО. 250 
(Іісіо аийіепкні еяяс 79 
(Ікіиш.259 
Лніиееге. 531 
йіе днеіга.. 399 
ііісб ІЫІ, ііеі'авіі. • ■ 329 
іи Діе®..399 
Діез сроит., время.. 391 
[ІіЙііігеаііо. 95 
ЛШЬтпИа. 472 
(ШГсп-е быть ряз- 

лпчиу.472 
531 

откладывать. • 4771». 
ДШМнв.315 

•М* 

Стр. 

145 
104 
410 
492 
473 
249 
134 
313 
404 
475 
131 

39 
184 
490 
598 
417 

17 
134 
127 
364 
267 
300 
309 
136 
303 
294 
298 

83 
104 
313 
294 
300 
103 
311 
596 
449 
379 
449 
442 
123 
532 

532 

596 

540 
300 



Парагр Стр- 

МкШ '-' ггз 
“? 

*■ — 

т-1 ч 7.Г? 
йіЗ- 

[даь_ Л» 

. 2*н. ЛЗ 

2» **■» 
- ’ !39* 

«§в»?г,г"' 
?й* 

4ггг 
~г <$с 

* : . •4* 
■56# 

-- 
- >4 

__ > 
49в 

. ! Е 
ая8 

4- „X 458 

4 * . 4ав 
-• «П 

з- 4» )«4Э 

(виф&.г 44 ’ '«9К 
взгрет*» 4М 
«Впшете _ :: Мѣ 

331 ! ш 
•йприге і і ж 
«йимек І..Л ш 
йгч:1 4 558 
«а - ; ЗЙ4 

ЧИѴІкІІ «й* 

і-іЬ іШ. 
ал*’а^ ^ г . № 

1 •52» 
-^4СІ»Г* _ -С Ш 
Агшаг* - іі зй$ 

5-3. Ш 
‘М^ЯШ і і 44 

*«*ті ,. ■- *х 
^сі'ПЛі’Иі 4Т_ - :'і ! 

-Ш э'М 
... :н КН 

■4>#- 
. <2*2 юш 

4» .:*•* 
• Ш • 'Лі2 

П'Цгас 

і - - - 471 «я 
г .ТтЧсг*гтч0ШІ1 

лвреяяиге, ііііірягта 

ЭЮ 
4- 

|,*5І 

в*. , зіэ 
. 

1»» 
531 

*ч•**«■ Таа ІЯ» 
3 - *з к 

Дйуцціійі - І5-і »|? 
•йвриіиг*- з53 ■“и 
«Ья#в6Л». _ ' •*? -!і 

І* - л 
4» 444 

,■» 4. 5Й*> 
<Ёй::: !гіі« _ г» Хи, 
йиМііі- - -,з 
(ЙЯЯЯМІ*.- 4-7Е ■Ш 
ёшшвкЬге- 12-4 Іа» 
Дшшііме. 331 І394. 
ШяшШт 4Й& . 
ёятяяшк _ •! 531 
ввьшіі кШ 

» : а • 
ёОМахг... . -. -Г.. Ь - 4 
Авт вфазгавйзиж 5>1» 
6-шь ржзяпкт.. . 47-1 |Ш 

Дакпдомге. 41 ш 
СкігіЬагге ■ :* к л* 

- .. , 
• і 1 т 

іЙбпЛ •1 
«в •нт 
АЬагшк. -* 14» 

Лййвшз. 4іііШі'ааі.. 4> 
«Ёвдіег« * .. . л 
«ввтёіа^ і. ~ _ 1 _ 

<В*стзи« х“ * »- 
«Ни». 17 3 

Лкй&мг».. 

♦•■«га. іі_ . Г - И» 

9 -* 
' «8Й. - 

ІГ 
+.1 

* 
<- (ГН пл ІІ- 

^г^Апс» .. с Л 

Ам*».. ,д Лі 



лги.ч.. .... ^-г- • 1 ’л* «•{ ■? 'в1- ■ - 

(««8....] 2 .ч>» 

4Ш(ѵ?< С«^ «V- — 
-* 

7 ц^П.. 4 ІІІ С2ТІ - В1 - 

.да1.* Г ІВ »№*е »- 
|| йдамаж іа 2в 

і- г | :і га- ■ ■ ->гім. 4Л0Л-- 

'— > ч <: «хзос— - 

і-ік’.і. . 4>> ііі 
Й 14* _ Т 

»иі И. л*в> 

14 "• чс 

к«чщ ііииШ- 

- 

*п -. ...._ 

-И 
іи 

- і 
ті 

ІИ» 

I - ц 

еЬкригш^ т " 

- 
*іикеіа - 

ЙЛЛ®* 1^- 

14» 
53 і 

-*Ч 
НТ 
і. ѣ- 

■и 
ш 

*і 
-лі 
і і 
и 

»3 

5#» 
І1Т 
ИМ 
ііі 
44 

зіі 

іи» 
Зй 
МІ 
>І 

Іа 
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ішн р ІлГі И 
Гіпіті*. - 
(дагп^гс. 
інишстс 

ешгг^ця 
ешоіитепііш,. 
стог1 ■ 
стІ;С . 
етіог 
і-і. ішг;нгі ■ 
еінтге 
«пбсагр 

с 
«1ІШ 
спіт ѵего 
ПИ. Іам.' 
етніін. 
еіш'іе тс. 

питтагѵ 
ЕЕШІІІЛГе .... 
со. 
.'рле «р. • 

Щ/кшегія 
^Иі* ІН- ічіе • 
р^ЬмІа. 
ер1 ке, ирміипі 
ориіагі. 
> і місоі 
і^ии*. 
с гг^гіизе 
сі^м. 
в* |я»й іикцп . 
ег'.'о, предл 
д I и к> т 
ТІ I. 1$. ... 
егірсге. 

:і 
его§аіт. 
еггяхо . 
спіиіге . 

п 
,гіі і 1.0 
епііДця 
еаса 

Іарагр. Стр. 

204 245 
293 340 
531 599 
243 289 
531 599 
606 737 
304 348 
531 599 
297 344 
294 341 
194 231 
531 599 
420 465 
531 599 
594 717 
360 672 
234 305 
4І6 462 
254 305 
331 599 
531 599 
249 298 
590 712 

90 120 

268 320 
271 324 
263 317 

11 14 

12Ь. 17 

609 743 
270 324 
542 620 
542 620 
288 336 
551 647 

590 711 

531 599 
445 ,498 
531 599 

350 
413 

83 110 
531 599 
44 ! 44 

. 83 110 
11 ! 14 

ІІарагр. Стр. 
езсепсіеге.. . 352 410 

531 599 
евхесіит.... . 389 439 
еві тент, Іиит еіс., 

аііси^из.. . 77 100 
тіЬі, ІіЬі, . 321 367 

езигіез. . 12 17 
евигШо.... . 12 17 
еі. 678 

572 695 
еі—еі. . 562 680 

604 735 
еі ірве. . 572 696 
еі пои. 721 
еі пето, еі пііііі, еі 

пиііив.... . 596 722 
еіепіш. . 594 718 
еііат. .. 572 695 

п 573 697 
еііаш аіцие еііат.. 020 
еііаш пипс, еі. тип. 573 
еііат зі. 610 
еііатіит, еііаш іипс 573 
еіві. 610 
еѵепіі. 320 
еѵепіив, еѵепіит... 347 
еѵегіеге.439 

531 
еѵейіі«іо см. ѵевііеіит 
еѵіікпз. 242 
ечііасе. 531 
еѵосаге..... 70 

„ 475 
сѵосаіі тіііісз. 70 
ех.  531 

» 540 
ех ^ио. 540 
ехасіог. 295 
ехаеіШ'іеаге. 2 

760 
697 
745 
697 
745 
375 
402 
492 
599 

287 
599 

83 
535 

86 
598 
611 
611 
342 

3 

ека«догаге. 55 
еха^каге. 408 
ехапішів, ехаиішаіиз 337 
ехапкзсеіе. 236 

Я 5^1 
ехаисіогагс,—аіив . 411 
охсеііеге.353 

63 
527 
389 
264 
599 
456 
410 
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Парат. 
ехееііеге... 
ехееііеге.. 

Я 531 
ехсеівиз.. 
схсеріо. 
ехсісіеге. ....... . . 430 

Я 531 
ехеіреге . . . 445 
ехсііаге.... . . 47а 

Я 531 
ехсо*гі Іагс. . 124 
ехеоѵз. . 202 
схсиЪіае. .. 330 
ЛЧПГІГЯ. .. 24 
схетріаі-. 
сястріиш. . . 130 
ехетріі еливза, «ггаЬіа 551 
ехегсііия. .. 403 
ехііегіга. . . 24 
схЫЬеге. 

Я 531 
ехі§;еіе. .. 443 

498 
531 

. 324 
ехіііз. .. 314 
ехіііиш, ехіііо аЙі- 

сеге, птііагс. іп 
ехіііиш ерееге 
рсііеге. 

с.чішеге. . . 445 
ехітіе. 
ехішіия. 
ехіп, ехітіе. 
ех ітіивігіа см. іп- 

ііивігіа 
ех іиіоцго.. , . 570 
ехіге.. 

ехЫішцге. . 487 
488 

ехізіішаііо .. 
487 

ехізіішаіог . . 488 

ехіііиш ....... 
ехііиз. .. 347 

Стр. Парагр. | Стр. 
598 ех тоге. . 578 1 700 
289 ехогзге. . 531 599 
599 ехопііит. -. . 267 319 
177 
630 

П 
ехреЗіге аійріет, 

344 397 

477 аіішші, зе. . 254 305 
599 ехреііеге. ■ 449 504 
500 ехрешіеге... . 305 350 
535 ехрегігі. . 340 392 
599 ехреіеге. . 502 574 
159 ехріаге. . 102 131 
243 ехрікгс. . 446 501 
381 ехрізсагі. 49 

28 ехріапаге. . 254 305 
201 ехріеге. . 315 360 
201 ехріісагс... 305 
647 п 531 599 
452 ехріогаге, ехріогаіог 496 56.5 

28 ехріогаіиз. . 216 261 
578 ехроаеге. . 254 305 
599 531 599 
504 ехроаіиіаге... . 468 525 
567 ехргітеге. .. . 254 305 
599 531 599 
372 ехрѵоЬгаІіо . . 486 550 
359 ехридпаге, ехриспаііо 441 495 

ех чио ... 611 
ехзесгагі. . 104 134 
ехзеіріі. . 346 399 

504 с.хзефйае. . 240 286 
500 ехштіз. . 330 381 
702 ехзресіаге . . 163 206 
289 ехзііі^иеге.. . 439 492 
687 531 599 

ехзігиеге. 0 «і 3 
531 599 

6 93 ехіа. . 183 216 
598 ехіешріо. . 615 752 

50 еяіег, схіепш.ч— . 433 481 
552 ехііарех. . 97 125 

553 ехіоііеіе. 531 599 
96 ехіоітіа. 449 504 

552 {■ХІКІ . 546 634 

553 ехігапеиз... . ■ • 433 481 

508 ехігешіш... 350 405 

402 ехігіеаіе.254 305 
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Пйраг). Сір- 

* • . 546 634 

4 49 504 

236 263 
ехигегі 
ехоѵіае. 

444 497 

Г. 

КаЬег. 
ГаЬгіса 
ГаЬыІа ■ 

ГаЬиІагі. 
Гассге дѣлать, выпол¬ 

нять . 
| выбирать, назна¬ 

чат).. 
приносить жертву. 
Гасеііае.. 
Гасіеа. - 
Сасііе.. 
Гасііів. 

ГасІІіІаь... 

47 53 
38 38 

255Ъ. 308 
396 447 
495 663 
246 294 

335 365 

70 
5 

256 
156 
575 
325 
491 
256 

86 
7 

309 
197 
698 
372 
559 
309 

325 372 
Гаеіиив.. 208 253 
Гасшив пеГагіипі см. 

пеГагіик. 
Гасііо..... 375 427 
Гасіімшв.. 375 427 
Гасіііагс.. 335 ЗЬО 
Гасіиш. 208 4 253 
ГасиІІаь, способ- 

ность, сила_ 166 208 
возможность.. 317 363 

Гасиііаіе»_ . . 166 208 
средства . 317 363 
Гасишіив, Гасишііа.. 252 303 
Гаех.. А&к 
Ыагіса. . 413 458 
ІаІІасіа. 193 230 
іаііасііег .... 576 699 
Гаііах..... 191 227 
(аііегс.... 194 231 
Гаіво 699 

Гатпа.. 
1'агаа ееі- 
Гатев 

философская шко 
ла, секта.... 
семейство, до 
віе. 

Га о. 
Гае . 

Гаяіі. 

іаіегі -.. 
Гаіі^аге . 
Гаіиш... 

Гаих.. 
Гаѵегс. 

Гаѵог 
Гах... 

Геі. 

Геііх. 

Гепив, Гецоге 

рагс, 
Ісга 

Іепоіі 

Парагр. с:тр 
194Ь, 23^ 

. 74 
249 2>ЛЙ 

12 

, 
17 

70 

1 1 
89 11» 

. 107 1:>Ь 

107 13% 
. 86 из 

3 1 
. 246 294 

215 20ц 
. 220 2Г,7 

■117 
ПО 15Н 
119 153 
116 1.5(1 
117 151 
144 175 
117 151 

. 261 315 
Й82 
31.5 

201 ; 12 

Ь 435 48 г, 

. 318 364. 

176 215 
108 133 

. 239 2Ы1 

. 108 ІЗЗ 
235 і т> 

135 ц 1 

. 105 13 

319 563 

. 318 »І 1 

92 1*1 
. 300 
- 

346 

. 302 34? 

269 



Иарагр. 
Гегиіі'1 . . 240 
Гега*. 135 
(сгпіішп ...... , гі 
Гегс. -   .577 
{г.т> .. ■ ■ . 32э 
іегіп . 425 
Іегпіе.. . .577 
ГсгОХ ... ■ • 490 
Іегге ік=«стіі.. ... . 390 

разсказывать . 249 

{спі. . 454 
Уегге і<гае ее. . 46 
Ге • ■ 463 
Уегіііія...... 135 
йпііа . .386 
1'епія. . 490 
{егѵеге, Гегѵог..... 236 
Іегѵкііін.23б 
Геяяия. 332 
(евіі <1іоя.329 
(еяііпаге, ГеяЫпапя, 

Гевііп.Чш.356 
Гееііоня .. 356 
Сезііѵііав.- • • ■ 256 
Геіив...276 
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орогіеге. . 77 100 

оррегігі. . 163 206 

орріііаииа. . 51 57 

оррйіо. . 626 761 

оррЫиш. . 51 57 

орркте. . 315' 360 

орроі'іішіідз. . 304 348 

оррогіипив. . 470 529 

оррояііив. . 131 478 

орргітеіс. . 529 593 
оЗІпр. 597 

орргоЬі-іит. . 486 550 
529 593 

оррицпаге, оррирпа- 
Ііо. . 441 495 

орв, орет кпе. . 510 583 

Стр. 

393 
483 

523 
593 

503 
483 
104 

561 
9!) 

593 

597 

103 
567 

573 

297 

367 

473 
375 

594 
135 

4іі5 

375 

593 
593 

195 

402 

465 

593 

467 
4*>7 

11 
72 
71 
71 

495 

593 

377 
593 

423 

135 

211 
20 

472 
473 
549 



798 — 

орвопіиш 
оріаге. 
оріаііо • • 
оріаіипь- 
оріітаіее 
орііо 

ПвР*П 

11 
502 
504 
504 

71 
504 

317 ориіслв, ориіепіив - 31^ 

орив. 

орив Г'В8С 

262 
327 

77 

368 ..п.г 
огаге говорить рѣчь «4» 

ироситі. 49й 
огяіі о • 250 

501 
24 71). 

446 

50 

44 6 

16 

я 
огаіог—.. 
вгЬаге, огЬаіігв... 
огЬік. 
огішв. 
.. 
оічііпаге. 188 
опіігі. 343 
огсіо порядокъ .... ЮЬ 

классъ, сословіе 876. 
огідо. 345 
огігі.. 34") 
огіишіив. 345 
огіик, виЬнІ. и а.1- 

іесі.. 345 
"8. 156 
08сіпе8.279 
овіеікіеге. 46 
ояіепіаге... . 46 
обіепіиш. 98 

08ІІШ11. 7 
оііокив. 328 
°1'иш .. 328 

» 329 
«таге.442 
оѵаііо. 4р> 

Стр 

14 
574 
57С 
576 
88 

576 
362 

44 
316 

376 

100 

424 

294 

567 

300 

573 

296 

501 

56 

503 

21 
219 

395 

454 

ПС 
398 

398 

396 

398 

197 

32Ь 
50 

50 

127 

9 

378 

379 

379 

496 

496 

Расаге,.. 
расіьсі.... 

ІИ2 

500 
131 
573 

расііо, расіиш ... 
раейадодив. 
распе. 
раепиіа.......... 
раеіив. 
радив . 
раіаш. 
раіаіп (Іісеге. 
раіагі. 
раіаііиш. 
раііа.... .. 
раШайів. 
раіі'иіиа. 
раііішп. 
раіша. 
раіраге... 
раішіатепіипі. 
раІишЬез. ■........ 
раіик, і. 
раіик, исіів. 
рашіеге. 
раругик. 
раг... 
раг севе. 
рагаге . 
рагакііик. 
рагаіит екке. 
рагсив. 
рагепв отедъ.. 
рагепіаге. 
рагеге.. 
рагіек. 
рагіеітае. 
рагііег. 
рагша. 
раггіекіа. 
рап'ісісііит. 
рагв часть. 

видъ (лог.)_ 
ритінь роль, партія 

”. ** 
раіііщ—рагіші.... 
рго гаіа рагіе. 
рагіісерк. 
рагіісірагі*. 
рагіігі. 

Парагр. 
. 500 
■ 83 
. 577 

219 

164 
52 

60 
246 
355 

37 

219 
219 

230 

219 

177 

111 
219 

279Ь. 
57 

365 

9 

265 

148 

77 
121 
258 
512 ‘ 

503 

71.1,,. 
5 

79 

32 
4396, 

557 
418 
422 

421 
187 
65 

100 

375 
604 

1ь7 
109 

188 
188 

От,,. 
57! 

Чі 
69» 
26-і 
206 

СО 
69 

294 
413 

38 
265 

266 

27,5 

265 

214 
144 
265 

328 

65 

423 

11 
318 
181 

100 
155 
311 

586 

575 

91 

7 

103 

35 

493 

056 

463 

468 

467 

218 

75 

130 

429 

735 

21Ь 

141 

219 

219 



Е,1Г,° ■ 
р8Г,1ГП‘' ' 
!ігишГг1 

сеоіин . 

а^Гасеге.. 

Параір. 
І 8“ 

• 555 
. 001 
• 324 
• 43 
• 12Ь. 

9 
428 

. 19 
рвЬег Йипіііав. 92 
раіега. 

раіі • • -- 
(1ЙііЬиІиш.. 

раііпа • • • ■ • 
раігаге.... 

раігся. 
раігісіик 

17 
390 
455 

19 
346 

89 
89 

620 
601 
555 
563 
591 
555 
310 

- 799 

2іР. 

^'9 реііа. . Чарагр. 
репаіеа... .. 418 
репйёге.. , \. !|? 
ретібгс... ’ ”. 

і Рчпесм.раеиё 
репек_ 
репіыа.:;; 
реппа . 
реіівіо. 
репигіа. 
репив_ 

Я 
рег 

рай'опиз-.-. 476 
раиіаііт.. 
рапіізрег. 

раиіо. 
раиіо рояі. 
раиіо апіе. 
раиіит, раиіиіит. 
раирег... 
рапрегЬй.311 
раѵеге. 113 
раѵіге. 425 
раѵог. 115 
рах. 329 
рессаіит. 208 
реси. 269 
ресиііагій. 61 
ресиііит. 61 
рттіа. 301 
ресипіоаиа. 317 
ресив, реси.269 
реііеіепііт. 620 
ресііса. 288 
реіііцп. 388 
реіеіаге. 205вр 
рфг.. .. 205 
Реіа^ик.  364 
реііісеге. 206 
Рсііів кожа.. 1®® 

и а латка.404 

регсіреге 

регерте. • -. 
регедгтагі. 
регергіпия 

регіеіте. 

Я 
регЙсеіт 

регіи^а. - 
реіі'икеі'е 

280 ' 328 
4811). 544 

357 
11 14 

395 447 
(.03 

549 С44 
43 43 

346 399 
3906. 442 

603 
425 470 

44 49 
126 163 
534 604 
496 565 
496 566 
422 468 
420 465 
425 470 
206 251 
430 477 
534 604 
205 249 

83 ПО 
534 603 
375 427 
534 604 
358 415 
433 481 
398 449 
392 444 

390 439 
534 603 

346 399 

390Ь. 442 

534 603 

449 504 

447 503 



800 

Парагр 
регЛідеге. . 534 
рсгіидіивд. .. 448 
регдеге. .. 348 
регісіііагі....... .. 340 
регісиіиш асНге, 

сііііч:, виЬіге- .. 528 
р. іасеге. .. 340 
регішіе.. 
регіреіавта. .. 21 
регігс.. .. 430 

534 
регівЫта..... .. 21 
реіііик. .. 83 
регрісигиіив.. • • .. 534 

ршнадвив. 
репиапаге... 
регтапеге. .. 534 

регтіііеге. .. 390 

рт-шиіаге.. • .. 534 

рент.. 
ретісіев........ .. 451 

регпіх. .. 350 

регаоеіаге. .. 534 
ртювсеге.. 
рего. .. 223 

регрепйеге. .. 125 
305 

регрегат. .. 576 

регреігаге ...... .. 346 
регреіио........ .. 618 

регреШив. . 392 
регріаееге. 
регріехив. .. 210 
репціат. .. 626 
реіВСГІЬеге. .. 534 
регвсгиіагі...... .. 45 
регведиі. .. 110 
регвеѵепшііа.... .. 492 
реікопа. .. 100 
реіБрісах. .. 200 
ршкрісвіе. .. 534 
реіврісиив. 
регвиаііеге.. .. 474 
регііса. 
реИішеасеге . ., 
реіііпах, регііиасіа 490 

Гтр. Нарагр. « !тр. 

004 регііпегр. .... 150 185 

504 321цр 369 

403 ЗЗОпр. 391 

392 534 604 

регіишіеге... ■ .... 534 ВОЗ 
590 регѵацагі 59 СВ 
393 репеІІе.. .... 534 003 

658 регѵепіге аіі— іп— 428 473 

25 регѵегвив. .... 205 249 

477 регѵегіегр .... .... 206 251 

604 430 1 477 

25 регѵісах, регѵісасіа 492 501 

НО регѵиіраге ... .... 59 68 

003 реззиіив . .... 9 и 
603 ревзипкіаге. . .... 206 251 

603 430 477 

603 ревШепііа.... .... 212 257 

439 342 1 394 

604 ревіів. 257 

217 рсіавив. .... 224 270 

508 реіеге . .... 352 407 

413 468 525 

003 498 567 

603 реііііо. . 501 573 

269 реіііог. ..... 473 534 

160 реіоітіііші... ..... 389 439 

ЗоО реіга.. . 28 32 

699 реіиіапв. .207 252 

399 рііаіапх. .. . . . 403 452 

754 ріаге.. .. . .. 102 I1? 
444 рісіига. . 159 199 

603 ріеіав - . . 108 1139 

261 рідег. ..... 328 378 

760 рірпепішп... 271 

003 рідгіііа. ! 378 

49 рііа. 437 

ИЗ рііепііші. . 389 439 

561 рііеиа. 9.9.4 
I27? 

130 рііиш. .... 413 458 

241 рііив. .... 167 209 

603 ріидиіз. .... 185 217 

287 рішш. .... 280 328 

534 ріпвеіе. . 42 г. 470 

437 рігаіа . . 443 496 

603 рігит...... . 131 168 

561 1 рІі18. . 2(14 245 



— 801 

-і 

' 

ріасаге. 
ііарагр. ьтр. 1 

.... 102 1131 1 
р1асі<1и8. .... 491 559 
ріава. .. . 154 193 

423 469 
ріа^ае. 333 
ріаре. - С07 1 738 
ріапдеѵе. .452 509 
ріап^ог. 509 
ріапіііез. . 148 181 
ріапіаге. . 137 171 
ріапив. . 148 181 
ріаі.еа. 60 
ріаизиз . ,,.. . ™ 96 
ріацвігит,... . 389 439 
рІрЬеуив. . ... 58Ъ. 67 
рІеЪізсіІит,.. ..... 81 107 
рЫ»8. . 58 66 
рІесЦ... ,... . 482 545 
ріепив. . 315 360 
ріепітчие .. . .. . . 578 700 
ріогаге . . 464 522 
ріогаіиа .... . 4 64 522 
ріита. . 280 328 
ріиз. 730 
ріикчіб нзголош.е у 

Іесіив .... . 20 24 
ріиѵіа. . 381 433 
росиіиш. . 17 ■>2 

роёта. . 282 329 
роепа. . 480 643 
роецав Лаге, Іиеге. 6 8 
роёвІ8, ц.1'8 роёііса. 283 331 
роіііче. . 339 391 
роПіст .... . 499 569 

529 593 
роІІіеНаІіо.. . 500 571 

ро}1исге .... . 210 255 
529 593 

рошагіиш.. . .130 167 
рошегЩапиз или 

ровіштііишиз ■ . 535 604 
рошоегіиш .. . 535 ! 604 

рошра..... .240 1286 

рошит. . 131 168 

рошіегаге... . 305 1 350 

рощіеговив . . 325 372 

Парагр. Стр. 

рошіив . .. 325 372 

рош? ... .. 550 046 

ропеге . .. 155 196 
351 407 
479 542 

ропіиз. ... 364 , 423 

роріпа. :. 39 39 
рориіагі. ... 446 501 
рориіагіз. 67 
рориНьсііиш... . ... 81 107 

рориіиз........ 66 

65 77 

рориіі іиз8иш.. ... 81 107 

рог. ... 529 593 

рогсиз. ... 274 325 
роггі§ег§.. ... 507 579 

529 1 593 

рОГГО .... 567 687 
рогіа. 7 9 
рогіаге. 390 439 
рогіепсіеге. 46 ! 50 

529 593 
погіепіит. 98 127 
рогііо, рго рогііопе 187 і 218 
рогіііог. 295 342 
розсеге. 498 567 
розііит евзе. 151 189 
р058е. 339 391 
роззійеге. 321 367 
розі. 535 604 

550 646 
розіеа. 567 687 
розШаЬеге. 535 604 
ровіроиеге. 535 604 
ровЦиат. 608 731 
ро8Ігетиш,ро8Ігешо 569 690 
розігепіиз. 350 405 

569 690 
ровігпііе, ровіетв.. 398 449 
ровіиіагё. 468 525 

498 567 
роіаге, роіаіог... - 13 18 
роіеив. 391 
роіі'пііа, рокчкак.. 72 93 
роііо, роіаііо. и 19 
роІІ88Ітит. ;>81 702 

51 
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Парагр Стр 
роІіиБ . 602 730 
роіог . 13 18 
роіив. 14 19 
ргае., 529 591 

543 624 
рга* б*- Гр іе. - 46 50 

ргаеасиШз •. 529 591 
1 іакіійге.. 507 578 

Рё рГЫѴ.ЧТР.. 4(1 50 

рБЦрс-КІІеге 529 591 

ЭПЕСС-рЯ . . І4С 177 
149 184 
356 413 
529 591 

ртаесіфіоі 83 111 
ргкмеріиіі 44 47 

ргЛРпГ4'Ч*. 529 591 

рг.щмус ’й 529 591 
р.ГЦРіІ|!гГР 82 108 

83 ПО 
рілесірійгр 356 414 

529 591 
рі о^с; ];ір 581 702 

рГЙМІ Й! • ■ • • 607 738 

ШіесЗпиж 243 289 
529 591 

ріаиЧиіі: гс 9 11 
ріаЕі:опЬиі.. 74 96 

ргамая 134 168 
529 591 

ріаейа 444 497 
ргьепьп 446 501 
рШІОИЧГ 443 496 
гаСиІСііге 75 98 

246 294 
р]-іРйІКрп 
ргаебісііо, ргаейі- 

74 96 

сеге—.. 97 125 

П 529 591 
рг*«) ил 35 36 
ргаміо. 443 496 
ІІГВМВ8Й- 82 108 
рдіиЬііи.. . 267 319 
рі г-с ііигл 51 57 
ргаеГесіив. 71 88 
ріэдГсн* 529 591 

Царагр. Отр. 

ргаеПін'ге.. . 529 591 
ргаеігасіе.. 607 739 
ргаеііе. 529 591 
ріаетаіигие. 134 168 

529 591 
ргаетрііііагі. 529 591 
ргаеівіит. . . 6 8 

_ 4811». 544 
ргаетопеге. 529 591 
ргаепотеи. 69 82 
ргаерагаге. 121 155 
ргаереіев.. 279 328 
ргаегиріш. 146 177 

149 184 
ргаев. 500 570 
ргаевасіииі, ргаека- 

97 рте. 125 
ргаевепіет езво. .. 512 586 
ргаезегііт. 5Я1 702 
ргаезев. 476 537 
ргаевісіеге. 82 108 
ргаевісНит. 510 583 
ргаевіаге ... . 243 289 
ве ргаеві. ...... 46 50 
ргаевіаге і'ісіеш .... 507 580 
ргаеяіо езве. 512 586 
ргаеяіоіагі. 163 206 
ргаеіег.. 536 60 4 

I» 543 628 
ргаеіегеа... ., 605 736 
ргаеІегПиеге 536 605 

ргаеіегіге... 349 404 
536 604 

ргаеіегтіііегр 349 404 
536 604 

ргаеіеі^шш . 543 628 

ріасіог..... 71 88 

ргаеіогішн... 404 453 

ргаеѵегіеге... 529 591 

ргапсііит .... 11 14 

р гасив. 205 249 

ргесагі. 498 567 

ргесаііо ..... 501 573 

ргесев. 501 573 

ргеііеікіеге... 445 496 

ргешеге. 1506. 187 



Парагр |Отр. 

ргепваге.. 498 

ргеЫиш. . 4 81Ь. 544 
ріісіет. .. 571 691 

ргітягіиз. .. 71 88 

іп рптіз, сит рп- 
тів. . 581 702 

ргіто, ргішит. • . 569 690 
ргітогйіит, рп- 

іпогсііа. . . 344 397 

ргітогез.. . 71 88 
ргішиз. ... . 71 88 

569 690 

ргіпсерз. . 71 88 

ргіпсіраіиз. . 72 96 

ргіпсіріит. . 344 397 

ргінспя, ріізИпия . 393 445 
ргіѵаге.. . 446 501 

ргіѵаіия. . 61 70 
446 502 

ргігііедіит. . 78 101 

ргіиз. . 602 730 

ргіѵив.... . 446 502 
рго , * . . . *. . 529 591 

543 625 

ргоЬаге.. . 46 50 
ргоЬаЬіІій. . 201 245 

ргоЬе.. . 204 245 

ріоЬпіт. 486 550 

ргоЬив. 204 245 

ргосах. 207 252 

ргосеііа. 397 448 

ргосегев. 71 1 88 

ргоеепіз . 146 177 

ргосііѵія. 149 184 
529 592 

ргосгавііпаге. 1776. 1 540 

ргосиі. 606 737 

ргосш аге... 102 і 131 

ргосигаіог. 476 >37 

ріосіеге. 5 7 
70 1 86 

529 592 

ргосіісеге. 477Ь. 540 

ргосііге. 529 1591 

ргаііріиш. 98 127 

ргойеаы: ііі!) 1592 

Парагр Стр. 

ргосіисеге . 529 591 
ргоеііиіп. ргоеііагі. 402 451 
ргоі'есіо . . 564 684 
ргоіегге . . 322 370 

477Ь 540 
ргойсізсі. .. 358 417 

рсойіегі. . 261 315 
ргойікасе 490 

529 592 
ргоііиеге. . 361 419 
ргоіи'лте . 447 503 

529 592 

ргоіициз. .449 504 
ргойнкіив . 146 177 

ргодеше» . 68 82 
ріоргейі. .. 529 592 
ргойіЬеге. . 434 483 

529 592 

рго.іісеге. ріа^есіия 351 407 

„ 529 592 
ргоішіе.. . 557 658 

590 709 
ріоіаіаге.. .. .. 477Ь- 540 

ргоіев .... . 68 82 

ргоіория.. . 267 319 

рсоіиеге.. . 529 592 

рготегсге п рсоте- 
гегі... . . 481 544 

ргошіпеге. 592 

рпшшяіо, ргошія- 

аиш.... ........ 500 571 

ргошіИеге . 499 569 

529 592 

ргошоѵеге . 322 | 370 

рготіиш севе. 512 586 

рготиіраѵе . 529 592 

ргоиипііаге 294 

ргопиа- . 149 184 

Л 
529 592 

ргораіапі. ... 60 69. 

ргоре. ... 541 618 
577 699 

ргоретоііит-... 

{Шфсияиз. ... 149 184 



— ЯО* - - 

ргорег&ге, ргоре- 
гаав,—аііів. 

ргорепдв,.... 
ргоріпаг* . 
ргоріпчиив. 
ргоропеге. 

я 
ргоргіив . 
ргоріег. 

я 
ргсріегеа. 
ргориупаіт. 
ріого^аге. 
ргогеив.. 
ргогиеге... 
рговсгіЪеге... 
ргошщі. 

Я 

ргояресіаге - 

я 
ргоерег.. .. 
рговрісеге.. . 

» 
рговіегпрге. 
ргоіереге....... 
ргобчкіеіч*..... 
ргоіегѵич . 
ргрііішк . 
ргоиі... 
рі’оѵеіи . 
ргоѵсгЬіцпі . 
ртоѵіііецфі. 
рпіѵіііт:. 
ріоѵіііив. 
рпіѵіисіи. 
ргоѵосрге. 
рдаіше. 
рГШІСПБ. 
рваііітр. 
риЬгв. 
риЫіеащів. 
риЫіеигр. 
риЫісе. 
рЫкив. 
ршіепв.... 
рийісив....... 

Парагр. і Стр. Парагр. с *Р. 
I рисіог. рікііскіа.. .. 114 ! 49 

356 413 риег. 86 і 13 
356 413 п 90 і 20 

13 18 рицШагев. 268 Іг 20 
436 487 рпрііо.. ■ 416 ^ 62 
264 305 ридпа, ріщпаге.. ■ • 402 ^ 51 
529 592 распив . 177 ІІ4 

61 70 риісііеѵ. 157 198 
541 618 риііив. 276 126 
551 647 рпііия, ясѴ}ссІ. 226 272 
590 713 риііпі'пбипі. 11 14 
432 480 риівнге, риііаге... 425 170 
477Ь. 640 риіѵіиаг.. 22 26 
607 738 риіѵіпик. 22 26 
529 { 592 рипреге. . 425 470 

59 68 рипігс, рипігі.... . 482 545 
ЦО 143 риррів. . 382 434 
241 286 ршригеия. . 231 1 276 
150 185 ригив. . 374 426 
163 206 ривіНив... . 324 372 

. 3)8 364 риіаге. . 419 ; 464 

. 102 131 488 * 553 
150 185 риіеия. . 56 64 

. 529 592 369 425 
, 432 480 

529 592 
. 207 252 о,. 
. 615 752 
. (ІІЗ 750 (фаіігаге. 529 
. 529 592 ^иа^11ир1а^о^. . 4731». 634 

259 311 тшегвге искать. . 45 49 
196 235 сіфашіінать 496 565 

. 102 131 |}иасяо. . 498 667 

. 190 235 ((Иасйііо .. . . 496 665 

. 73 95 ЛШІЯВІІІК. . . 304 348 
. 475 1 535 ^иа1иЁ. .. 42 42 
. 591 713 Оиаш. 726 

227 608 741 
1329 іціапнИи. .. 614 750 

120 «цини оЪ саиваш . . 565 686 
342 590 709 

,. 59 1 68 (ріаш оЬ геш. ■ . . 686 
6? 590 709 

6Г пиишгртт, циатѵів 610 745 

1141 іцтшіо, оиашіоаие, 
1141 > циапйосштие .. 603 782 
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Парагр 
^иаш1о, саизаіе.... 611 
<}мап<]<^ш<1ет. 611 
цияпіит, гріапіореге 608 
циапіитѵік.. . ,.. , 610 
((■иаргоріег.. 665 

„ ст 
<1«агеѴ. 565 
гціаге.590 
<\иа,8І.557 

608 
фіаіепик.  618 
«цшЬеге. 425 
г)ие. .702 
фіепшітосіит. 608 
^иео. 339 
циегсив. 142 
циегеіа, <]ііетпопіа 164 
г]иегі. 464 
(ЩРБІи*. 464 
<1«і, какъ. 608 
дша. 611 
. 565 
.  609 

<]іііс1піѴ. 565 
фііек, <і«іе1ик. 333 
цши. 565 

„ 566 
српрре. 611 
<\иіге . .. 339 
циігіиш;...464 
^иі&<іиіііиѵ. 253 
іцюіиі.613 

я 614 
іцюсігса. 590 
іцакі. 611 
циошшіо.. 608 
(цюіиіаш. 600 
іріопіаш. 611 
циофи'. ..... 572 
циоіаішів. 394 
ііиоІиНапіи, фшіиііі'. 399 
іццііи'и. 603 
фіоііенсшіцие. 603 
«цшиацис. 614 
цииш.. 603 

Г,чр. } Царагр. ! Стр 

748 фШІП.. .... . 610 »7 46 
748 611 7 48 
741 
746 
686 к 
709 
;.«6 КаЬіе?. . . 208 145 
709 гаЬиІа. . 476 137 

1 657 ѵаеетиБ. . 132 168 
743 пмііаго. . 380 132 
750 гати*. . из 174 
470 гареѵе. 

680 гарісіик. .. 356 413 
740 гаріог. .. 443 496 
391 гаііо. .. 96 124 
174 190 [ 224 
522 гаііопега риЬаге. . . 488 555 

,522 гаііопега Ьаінге. ■ • 537ц|). 665 
523 гаіЬ . .. 382 434 
741 гаіпв. 488 555 
748 . .. 564 684 
686 ге— .. . ... 537 605 
743 геЬсІІаге... ... 101 451 
686 іеЬеНіо. ... 375 427 
383 гесапіагс. ... 537 606 
686 гесеиа. .393 445 

(687 и 591 713 
749 іччч'ріаеиіига... •.. 64 74 
391 гееиіете. ... 419 4(і4 
522 ѵесіреге . 500 
310 п 499 569 

! 750 п 537 605 
1 750 госііаге. . .. 246 294 
709 гесіашагс. 523 
748 гесіікіеге. и 
740 гесоіиіеге. 72 
728 гесоічіагі. ! ібб 
748 гесопЫіо. , ібб 
695 гесіеаге. 494 
44(і ке і есгсаге.... ... 349 404 
449 гесіе. 248 
732 гесіиа. 245 
732 гвсикаге. 313 
750 тіагдиеге.... 154 
738 И 474 534 
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Ѵ*і'агР 

гсйгісге ргаііаш си- 
ра(,ія ,21 

геіісісго. ■ •-• 254 

” 335 
я 507 
г ... 295 

ге^ешіоі 295 

гегіітеге.. • ^ 

я 920 
тіітіспіит. " 
гс(ІіпІергаіе.. 
і егііп:.. 0 . 
гсііііпв доходи. оѵ* 
гссішніаго.■ ■ 

геГеІІеге. І2® 
іеГеітс. 

537 

геіегге дпіііаіп см. 
Егаііа 

окот! ін * 315 
■Іи'' гг • 70 

440 
5С г*!:-г ■ 349 
гайшііійат. . 113 
г-Тг&оі . 466 

. 448 
г 1пгаіг. . 120 
гедаіів. . 71 
гедіа.. .37 
гедіпа. . 71 
гедіо.. . 52 

, 151 
гесоя 7} 

тх; ш и . 82 
гедпит . 72 

годиіа. . 78 

і^кго . 119 

477Ь. 
ве ггіаін 

геіедаге, геіераііо, 

1 1 . 449 
' 450 

теОгиМщв 204 
I Ііпітггй ’ 35о 
мп-оар ; ШЬ- 

ГТ| 

155 
305 
385 
578 
342 
342 
340 
267 
493 
605 
348 

361 
006 

154 
298 
605 

360 
86 

493 
404 
146 
523 

504 
154 

92 
38 
88 
60 

193 
92 

108 
93 

101 
153 

540 
404 

504 
506 
245 

410 

493 

Гс;1і<]ии8.. 
гсіисіагі 
гсшамсіраііо. 
гстіпівсі. 
ве гетіМегс. ■ • • 
гстіОеге аіідиігі. 

„ Я 
гсшоіив.. 
гетоѵеге. 
гспііі-.. • 
гепоѵаге. 

гспиогс... 
гспипііагс. 

* 

гсрпрпіиіп. 
гсрагаге. 
героііеге.. 
гсрспіс.. • 
герепііпив 
горсгс- 
герегігс. - 

іереіегс 
герісге. 

геропеге.. 
гергеЬепйеге 
гергеііепвіо. 
і ері ітеге.. 
горгоЬаге.. 
герцгііаге.. 

герисііит.. 
герирпаге.. 
гериіаге... 
гегцаеясеге, гсцшсв 

тршеге .... 
го гі. 
гок дѣло. 

исторія 
гок айѵеткае. 
геь ІатШагіи. 

Парагр 

245 
406 

95 
128 
349 
484 
537 
450 
450 
466 
440 
537 
260 

70 
95 

249 

479 

9 
4 40 

450 

615 
615 
278 

45 

428 
537 

315 

537 

351 

468 

486 
537 

119 

95 

119 

95 

466 
125 

333 

537 
502 

488 
467 

396 

451 
317 

Стр. 

292 
523 
123 
166 
404 

548 
605 
507 
507 
523 
493 
605 
313 

88 
123 
298 
542 

11 
493 
506 
752 
752 
327 

49 

473 
605 

360 
606 
407 

525 
550 

605 
153 

123 
153 

123 

523 
160 
383 

606 
574 
553 

524 
447 

506 

362 
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Парагр. Стр. . 

гез §е»1ае,. . . 208 254 
гея ^езіас. . . 390Ь. 442 

Я Я 396 447 ! 
геясіпсіеге. ... 290 338 

Я 419 464 
геяесаге. ... 419 164 
геяегаге ..... . . . . 9 и 
гезігіеге. . . . . 537 606 

Я 531пр. 597 
геяніііия. . .. . 245 292 
геяіяіеге . . .. .... 434 483 

466 523 
1 екоіѵеге.. . . . . 537 605 
геврісеге. 605 
геврошіеге.... ... . 249 298 
геярнЪНса .... .... 51 57 
і-еяриеге. ... . 119 153 
гевіаге . .... 353 410 
і-езіаигаге. .... 440 493 
гевііпдиеге.... .... 537 605 
гевіів. .... 383 435 
гевШиеге. .... 440 493 
гевігісіив. .... 503 575 
гевиріпив. .... 149 184 
геіе, геіів. .... 286 333 
геіісеге. .... 248 297 
геііпасиіиш . . . .... 383 435 

і еіго.. 60' 
геѵеііеге. .... 537 605 

геѵега.. . 684 
геѵіпсеге. .... 120 154 

474 534 

гейш Іасеге... 525 
геѵосаге .. .. .... 505 577 
гех.. .... 71 88 

гЬесІа. .... 389 439 

гѣеіоі. _ 247 Ь. 296 

гіса. .... 224 270 

гісіеі е. .... 4і.о 523 
65 

іідеге.. .... 237 285 

гі{ш1ив. .... 489 557 

«йог. .... 237 285 

гіщагі. .... 45 49 

пра. .... 368 424 

гііе. .... 204 248 

ГІІП8. • • 
ГІѴ1ІР. 

II арагр. ! С 
. 96 1 
. 362 4 

тр. 

24 
21 

372 14 26 
гіха. . 469 .28 
гоЬпг. .142 174 
гоЪивІпя, гоЪнг. . . 338 :389 
годаге. . 496 565 

498 567 
то»аІіо. . - 78 ( 101 

496 ( 565 
501 Іі 573 

гогаге. .371 1 425 
гояіга. .. 25 ! 30 
гиЬег. 276 
гшіепв. .. 383 і 435 

гшіів, асі^. . . 84 112 
виЪві . . . 38 8 438 

гигіиз.. .. 439Ь 493 

піеге... . . . 454 51-2 

гиГиз. .. 231 276 

гиіпа. . . 4391) 493 
451 508 

гитог. . . . 74 96 

гитреге. . ...291 339 

гирез . . .. 28 32 

тгісоіа.. . .. 153 192 

іигзив. . .. 570 693 

гиз дача, помѣстье 35 36 

деревня . ... 153 192 

гиззиз. ... 231 276 

гизіісапиз. . . 153 192 

гизіісиз. 153 192 

гиіііиз. ... 231 і 27 Ь 

8. 

Зассиіиз. ... 43 43 

зассиз. 18 23 

засеііиш. 3 4 

засег. ... 204 245 

касепіоз. ... 103 134 

засга Гасеге... - 5 7 

засгатепіиш . -. ... 410 456 

засгагішп. 3 4 

заегШсаге.. 7 

засіійсіит.. .. 6 8 
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Щрагр Ст/. 

Б&СГОБаПСІІІЕ..... 204 24; » БсарЬа ... . 
васгиш....... . 6 всарЬшш.. 

5 веаіеге. ...... 

«лере. 617 і 752 всаіигі^о .. 

заеѵив . ___ •. 490 558 Бсеіегаіив, йсеіезіиз 
. • . 200 241 всеіеговив...... 

185 1-217 всеіив. . 

ва&іМа . . 413 458 йсерігиш. .. 

варит . . 219 265 зеіепііа. .. • 

за]... 256 309 

ваіагіига. 481Ь. 544 веШсеІ. 

вакеш. 564 684 всішіеге 
вакіів ........... 140 173 - 

йаіош .. --- 364 423 всіріо. 

ваіиз, ваіиіеш іёгге 510 583 всіге, всіге Сгаесе. 

заЬтія. 511 5&5 Ьаііпе.. 

=ашге....... 80 104 всівсеге ... 

завебе... . 204 245 веіьскагі, всііагі... 

■504 245 «чГІІИІП. 

вашШіиш... 223 269 веки в. 

вашіарііа. 241 287 всориіив... 

564 всогріо.- 

вац"шз, аао^ишеив, встіЬа.. ■ • - 

ваіщишагівв, вап^иі- вегіш'иш. 

поіепіив. 184 216 вегіріог... 

ваміав. 510 583 вегіріищ, аегірііо.. 

вапліо. 258 311 вегіріига, ішеавье, 
<$,пнс.. . Т,. 511 585 бгмага . 

зареге. . . 173 212 всгоЬв. 

варіепв. 191 227 вегой,... 

вароі. 173 212 шгириіив. 

вагсша. 407 454 всіиіагі. 

загсіге . 440 494 веиіреге . 

кагізда. 413 458 КСІ1ІТЯ.. 

ваі, ваііз. о-Л 653 асиііеа... 

ваіеііев. 86 ИЗ всиіит .. 

ваііо, ѵегЬ. 315 361 всурішв. 
ааііо, виЬві........ 136 171 ве. . 
ааіів 4аге, Іасеге, весаге... 

евве, ЬаЬеге. 308 353 весесіеге. 
ваисіаге. 425 470 весегпеге . 
еахиш. 28 32 
всаЬеІІиы... 24 2 8 
всаіреге . 48 54 
веагопиа. 24 28 ьеегеіо. 
всагкіеге... 407 вестеіив 

Парагр. 

382 
17 

316 
369 

208 
208 
388 

44 
96 

594 
188 
419 
388 

126 
80 

496 
81 
83 
28 

413 
266 

41 
71 

268 

268 
56 

274 
325 
45 
4"э 

258 
426 
418 

17 
531 
419 
531 
188 
531 
375 
531 

62 
62 

I Стр. 

'434 

22 
361 
42 о 

254 
253 
438 
48 

124 
718 
221 
464 
438 

16а 
104 
56а 
107 

ЦО 
32 

458 
318 

41 
92 

320 

320 
64 

325 
372 

49 
54 

311 
472 

463 
22 

596 
464 

596 

219 
597 
427 
596 

71 
71 
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Парагр. Стр. Парагр Стр. 
РСКС№ 67 80 гедшгага ,.5 188 219 

ятеівіог - 109 142 531 597 
я«сЫо - 297 344 дор&г&І ііп. ... 67 80 
іігевлЛпіп. 550 646 _ 531 597 
игвініи® второй — 245 292 ■/ерз'ігг 241 286 

іГлиг»іітріятЕН 318 364 зеріге... 33 ■36 
?всцгіі« . . . . 432 480 зеропеге 531 596 

531 * 597 зециі.... ПО 143 
весив. 558 660 вега.... 9 11 
веіі . 559 666 яиптааге, яр^в іпя,ве- 
$ейап 102 і 131 гсиііаи 461 519 
аеііез. 1 1 «егеге сТ- агь. 137 171 

г 24 28 песете сѣять, сйчКать 137 171 
ы;4і[і> 24 28 зстіа ... 16 20 
кіРіЛііій . 375 427 *егк*.. 408 454 

я 531 596 вегіпз аф 489 557 
.ЧСіІІГІПМІЗ. ...... 375 •427 зегто 250 ЗОО 
■■-еЛигега. 531 596 вето . 357 414 
зесіиіііаз, зечіиіи» 327 376 зегреоь- 277 820 

•4 - 531 597 яОгреге ■ . 278 327 
Бе^ПІБ, йр^пНі®-'. 328 378 зепа.. .. 222 269 

М г 357 414 «ег*.з ... 357 414 
ЗМіЧ-_МГе. 188 219 всгштс- 432 480 

ч 531 59/ нетто 87 115 
-р|| я(?гп 188 219 чегѵиэ. 86 113 

531 597 24- 28 
5е1і§«іе 70 88 веіа 167 209 
кеііа 24 28 8еи 5б1 677 
ксиіеі. 600 728 яоѵегия 489 557 
мылил .. 136 171 яиѵніи... 185 217 
в-сшспіі” . . 130 171 яетСагіик 16 20 
сшіхіигч* . 137 171 ге№. ...... ,. . 65 75 

нелііпАЛНГ* 136 171 81 С0І1СР89 610 746 
чнгиііа 358 415 ііа, 8і. 589 707 
ЯЛІПріН*. 618 754 Шіи зі 625 759 
н+иірЦегиил . . 392 444 МС ѵ < •! Л . А 589 706 
аепогоге» 89 119 81СсІ . . • « а ь . . 416 462 
зепаіиз аисіогііаз, ікаі'.чіз. . 422 468 

кепаіиз сопкиііит, ямм:іц. 363 422 
кепаіцк «Іесгеіипі 81 .« 107 нігиь. 608 742 

вргши-и 393 445 5ІСІО: 376 430 
ЧІ'ТіЙТ 393 445 V- Топ е. 579 701 
чміййіі 620 755 5І"ВІкГ . 412 458 
іеиіеііііл 259 312 аіыііііеиес 46 50 
‘.ндг.іпа 366 423 1 зіупіИсаійі 98пр. 128 
УЧКІге 488 553 1 зі§ішт эткь. 98 127 

51* 



ею — 

статуя - 
днями 

вііеге. 
$іІех . 
ВІІѵа ■ 

ІІарягр 

агпитсптлъ..- - 

406 

248 
28 

140 

317 

>,» , ..192 
.. г, зе 
я ш.622 
8Ш1ІІІ. - • • • * * р(\о 

8ІШНІ, яіт«Іа»Ч»с" 
віпшЬгппііпрігфаьт. Ю 

обраяь, пзобра- 

"... І мтиіаго.. ... , 
яішиіапк, віти- 

Іаіо,—а.  1о6 
кішиіаііопе, рсг яі- 
пшіаіаорет. 156 

вішиііав. 105 
яіпсогив. 192 
віве... 546 
віисгс. "190 
віпйіікііш, вііфиіа- 

Ііт. 67 
кіп»иІагія. 61 

, С7 
яііщиІагШт. 67 
віириіі.. • ■ 67 
яіпікісг. 971). 

. 318 
8ІП ШІІШЯ. 598 
ві поп. 598 
вірЬо. 372 
Бідиіііст. 011 
«гик. .... 139 
вівіеге.  155 
вііиіа, вііеііа. щ 
«ііипі овве. 151 

віѵе, віѵс роііик... 501 

е> ѵего. 560 
воссив. 
восіеіав. 
восіив. 
80С0ГВ, БОі-ОІЧІІа_ 

223 
500 
НШ 
328 
531 

Стр. 

457 

199 
453 
297 

32 
173 
362 
230 
726; 
756 
731 
130 

I 
199 
159 

198 

198 
135 
230 
635 
439 

80 
70 
80 
80 
80 

127 

304 
720 
723 
420 

748 
172 
190 

20 
189 
677 
672 
209 
570 
141 
378 
597 

войаіів.. - 
воіея.. • - 
воіеге. • • 
йоіійив.. • 
воШагіив. 

ноііішіо. - • 
80ІІИ1П .. • ■ 

коіісппш-. 
КОІІІСІ1.ШІП 

80ІКІІІШІ1». 

коіѵсге.. . 

воки)) почва. 
в. ши и г с. 
воіо ашціяге. 
воіиш, воіиго той о, 

поп воіит. 
воіив. 

в от пик, вот пит оа- 
реге. 

вопаго. 
копіЬив. 
80118.. 
вопив.. 
воріго. 
ворог.. 
ВОПІОВ. 

во ев капитал'ь. ... 
жребій, долл.... 

Ковров. 
вржііх. 

врагов . 
враі.ііа. 
враііагі. 
враііовив. 
враілиш. 

аром н. 
врес.іев подъ (лог.) 

наружность... 
кресіе, рог врссіет, 

іи врссісш. 
аресішеи. 

Парагр. 

109 
223 
578 
435 

07 
313 
313 

24 
394 
452 
397 
290 
305 
152 
449 
152 

593 
67 

313 
593 

331 
285 
285 
429 
285 

331 
331 

214 
503 

302 

319 
511 
231 

413 

41 Г» 
354 

323 

154 
391 

05 
150 

156 

1С0 

Стр. 
141 
269 
700 
485 

80 
358 
358 

28 
440 
509 
448 
338 
350 
190 
505 
192 

714 
80 

358 
715 

381 
332 
3 12 
4 75 
332 
381 

381 
259 

575 
347 
305 

585 
270 
458 

402 
412 
370 

193 

442 

75 
197 

198 

201 
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Парагр. 1 7тр. 
яресіовия. . 157 198 
іфссіасиіит .. 195 703 
чрссіаге. . 150 185 

161 203 
врсиіінгі, врегиЫог 196 | 565 
зргсич, ареіипса. - 64 73 
яротеге........ . 112 115 
вріса . . 134Ь. 169 
арісиІшЛ.. . ИЗ 408 

Я ■ПТ 402 
.чріга.... . • ->0 56 
арігаго . . 578 431 
арігіЬик. . 117 151 

105 21.7 
вріввив. . 435 485 
зріешіогс. . 233 279 

380 4 32 
врісшіог. . 233 279 
ярісшікіив... . 233 279 
вроііа. . 414 497 
вроііаго... . 416 501 
вроініа. . 20 24 
кропоіеі е. . 499 509 
вропніо. - 500 571 
вронког. . 500 570 
вропіс. . 023 757 
нруііа. . 42 42 
вригсиз. . 211 257 
вригіив. .. . 1941». 233 
всщаіог. . 211 259 
вІаЫІІв, віаіпііиів . 338 389 
віа^иши... . 365 423 
і-іаііш. . 615 752 
віаіог. . 86 113 
віаіиа.. . 159 199 
віаіттс отиннть, по- 

мѣщать. . 155 1 90 
опредѣлять, рѣшать -ц0 101 
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Стран. 6 стр. 18 снизу: і исіиыі І11СІ11ВЙ. 

(1 20 ч 13 сверху: лесника іпдеиииа 
II 32 я 5 спину: оіі ой 

8І ') 8 и зіщ/піаге зіпдиіагс 
100 •1 16 сверху: аѵ«ік»і иѵгі'скг] 

•• 120 •1 11 снизу: ' рліаеяіге раіаеаігае 
П 186 17 п что ты пишешь что ты машешь) 

189 и 1 г г)оѲаі іузОеа 
1* 259 - 9 сверху: телѣеныіі тѣлесный 

II 289 И 1 снизу: тМТго? тКиктос 
294 » 18 и П(ЩІ ІІНЦ1І 
306 7 п тииітние соОетв. ииисісагс, собств. 
359 ■» 18 ма.ів .надо 

п 421 ч 1 сверху: 811СШ18 вносив 

Г» 426 п 6 снизу; Г У 
* 552 п 14 сверху: 486 187 

* 602 я 3 іі 8пЪ ЬиЬ 

•1 612 я 1 син.іу: иаіціе ео Ы8(і ие аіі 
618 п 1 щ Тиііогоиоціп ТиЬегоиеш 

■* 665 » 16 7} аі Іаейійів АІ іаеіаіик 
_ 707 >1 13 Я Іа На 

- 709 ч 3 сверху: веі веіі 

Я 718 ч 17 снизу: ей еі 

* 735 ■1 6 п тиііи іаиііі 

737 я 2 я взятаго взятый ь 

— 

№. ГОРЪКОГѵ . 

іштгві* 
К» а 
м. г. г 1 


